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  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดทำ “วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 11 ประจำปี 2565” 
ผ่านระบบออนไลน์ เพื ่อเก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ทุกตำแหน่งทุกระดับที่มีความประสงค์จะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในแต่ละปี อีกทั้งเป็นต้นแบบงานวิชาการ 
ในการนำไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละพ้ืนที่ต่อไป 

  วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 11 ประจำปี 2565 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเป็นฉบับที่ 1 ซึ่งเป็นการรวบรวม
ผลงานทางวิชาการของผู้ที่ส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2565 คณะผู้จัดทำเอกสาร
วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2565 ขอขอบคุณเจ้าของผลงานทางวิชาการที่ได้นำมาเผยแพร่ 
ในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู ้สนใจ เพื่อต่อยอดผลงานทางวิชาการ 
ของตนเองต่อไป  
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สารบัญ ข - จ 

บทความทางวิชาการ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. การจัดสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนใน 1 
    สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
2. การดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา            8 
    สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  

บทความทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
1. การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์                     16 
    “อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียน โรงเรียนวัดนมโฑ (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) 
2.  การพัฒนาการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้               30 
    ทางวิชาชีพ โรงเรียนวัดน้ำรัก (ประชาน้ำรัก) ปีการศึกษา 2564 
3. การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก                              42 
    โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
4. นวัตกรรมรูปแบบการมีส่วนร่วม Step BL Model 57 
5. การพัฒนาการนิเทศการสอนโดยใช้รูปแบบ BMS-TEAM ที่ส่งผลต่อการส่งเสริมสมรรถนะครู  69 
    โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
6.  การสร้างและการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบ POCRPK เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครู 84 
    ด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บูรณาการความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี  
    ระดับประถมศึกษา 
7.  การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 94 
8.  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดแจ้ง  106 
     อำเภอเกาะสมุย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
9.  รายงานผลการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 116 
     เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงาน 
     เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPPIEST 
10. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วม 131 
     ของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนวัดกำแพงแสน 
     (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
11. การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรม 146 
     นิติบุคคลทางวิชาการ (ALH) โรงเรียนวัดบ้านประอาง (ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
      สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
12. การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดท่าควาย จังหวัดพัทลุง  159 
     สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
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13. การศึกษาการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการนิเทศภายในแบบ  171 
     Talk Walk Train โดยใชห้้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
14. เครือขา่ยความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ KHOKKONG Model  180 
     โรงเรียนบ้านโคกกองมิตรภาพที่ 86 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
     The Collaboration Network for Educational Development using KHOKKONG Model         
     Bankhokkong Mittraphap 86th, Buengkan Primary Educational Service Area Office 

บทความทางวิชาการ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

1. การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 189 

2.  การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน 197 
    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
3. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 205 
 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์   ในรูปแบบออนไลน์ การบริหารสถานศึกษา ช่วงสถานการณ์   
 การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) 
4.  สภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา  220 
    สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 
5. การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเซกา  231 

 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

บทความทางวิชาการ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
1.  รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาวิถีใหม่ของโรงเรียน  240 
    สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  
    ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

บทความทางวิชาการ ตำแหน่ง ครู  
1.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม “Local toy by Stem Activities” เพ่ือพัฒนาทักษะ 249 
 กระบวนการทำงานบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้น 
    มัธยมศึกษาตอนต้น 
2.  การพัฒนาทักษะการทํางานร่วมกันและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนวิชา 264 
 การปลูกพืชไร้ดิน ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A 
3. การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า วิชางานบัญชีกิจการบริการ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ 279 
 ทางบัญชี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี 
4. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพลังแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 286 
5. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SSCS ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์        297           
    ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
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6. การวิจัยและพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์            308 
    พ้ืนเมืองสร้างสรรค์ชุดออนซอนโพนพิสัย  ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน   
 สำหรับนักเรียนที่เรียนชุมนุมนาฏศิลป์ 
7. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้    322 
    ชุมชนมอญของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองดู่ 
8.  การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติเพ่ือส่งเสริมทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัย 337 
 ชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 
9. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตรากาเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใชวิธีการจัดการเรียนรู้  351 
 แบบสืบเสาะหาความรู (5E) ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  
 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
10. การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  357 
11. การถอดบทเรียนการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส  367 
  Covid-19 ของครูผูสอน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
12. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Site และ Google Classroom เพ่ือพัฒนา 378 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
13. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาแบบ LGIBCL9 steps เพ่ือเสริมสร้างทักษะคิด      386           
     อย่างมีวิจารณญาณและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
14. การใช้วิธีการโค้ชแบบออนไลน์ผ่านบริบทในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการประเมิน 401 

 และออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่เรียนโครงงาน  
 วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

15. การศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดปริมาตรและความจุของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  415 
     ปีที่ 3 โรงเรยีนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ในชั้นเรยีนทีส่อนโดยใชว้ิธีการแบบเปิด (Open Approach) 
16. การจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open Approach) เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์  426 
     เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 
17. การอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonic) โดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น 434 
     ประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
     ภาคเรียนที่ 2/2563 
18. การศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน 442 
     บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ที่สอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และ 
     วธิีการแบบเปิด (Open Approach) 
19. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ 453 
     ทวีปยุโรป โดยใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
20. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการคัดแยกขยะและวงล้อเศษส่วนจากขยะ 468 
     พลาสติก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการเรียงลำดับเศษส่วนจากวงล้อเศษส่วนขยะ 
     พลาสติก ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ แบบ STEM ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 



จ 
 

สารบัญ (ตอ่) 
                   หน้า 

21. การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะ เศษวัสดุ  475 
     ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
22. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิลักษณ์และภูมิสังคมภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม 481 
     ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สำหรับนักเรียนชั้นประถม 
     ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
23. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการ 493 
     เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
24. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนบ้านคลองนา 500 
     มิตรภาพที่201 โดยใช้แบบฝึก 
25. การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 506 
  ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 
26. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริม 514 
     ทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
27. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทานร่วมกันเพ่ือเสริมสร้าง 528 
     สมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย 
28. ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการอ่านแบบ 540 
     SQ4R วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 
29. การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงสัทอักษร(พินอิน)โดยใช้สื่อมัลติมีเดียสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม 550 
     ศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 อำเภอกาญจนดิษฐ ์จังหวดัสุราษฎรธ์านี 
30. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 558  
     เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

คณะผู้จัดทำ                                                                                                         566
 
 
  



 

 

ชื่อเรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
  การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 

ชื่อผู้วิจัย  นายธนพล นาเลาห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

บทคัดย่อ 
 

  การศึกษาครั ้งนี ้มีความมุ ่งหมาย 1) เพื ่อศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมความปลอดภัยใน
สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำนวน 3 ด้าน คือ 
ด้านกายภาพ  ด้านการบริหาร และด้านวิชาการ 2) เพื่อเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมความปลอดภัยใน
สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตามประสบการณ์
ในการบริหาร  สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษา พบว่า 
          1. การจัดสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  จำนวน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ  ด้านการบริหาร และด้าน
วิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านวิชาการ มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53  ด้านการบริหาร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.56 และด้านกายภาพ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51 
  2. การเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตามประสบการณ์ในการบริหาร พบว่า ผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์ในการบริหารที่ต่างกัน มีการจัดสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียน 
โดยรวม และรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 
 

คำสำคัญ: ความปลอดภัยในสถานศึกษา 
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บทนำ  
 การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เร่งปฏิรูป 
การเรียนรู ้เพื ่อพัฒนากระบวนการศึกษาพัฒนาศักยภาพของคนในทุก ๆ ด้านไม่ว ่าจะเป็นการแข่งขัน  
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 54  
รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้ร ับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั ้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา  
ภาคบ ังค ับอย ่างม ีค ุณภาพ โดยไม ่ เก ็บค ่า ใช ้จ ่ ายร ัฐต ้องดำเน ินการให ้ เด ็ก เล ็กได ้ ร ับการด ูแล  
และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจ วินัย อารมณ์สังคมและสติปัญญา                                                                                                                                                             
ให้สมกับวัยโดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการด้วยรัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับโดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากลทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่าน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติและการดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความ
ถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  ในการดำเนินการให้เด็กเล็ก
ได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสองหรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสามรัฐต้องดำเนินการให้ผู้
ข า ดแคลนท ุ น ทร ั พย ์ ไ ด้ ร ั บ ก า ร สน ั บ ส น ุ น ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ใน ก า ร ศ ึ ก ษ า ต า ม คว า ม ถน ั ด ข อ ง ต น                                                                                                                                           
ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพ่ือ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูโดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใชมาตรการ
หรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วยทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและ
กำหนดให ้ม ี การ ใช ้ จ ่ าย เ ง ิ นกองท ุน เพ ื ่ อบรรล ุ ว ั ตถ ุ ประสงค ์ด ั งกล ่ าว  (ร ั ฐธรรมน ูญ , 2560 ) 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนปฏิรูปประเทศ ด้าน
การศึกษากำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้านโดยการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง'ในศตวรรษ'ที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลายมีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะที่จำเป็นของโลก
อนาคตสามารถแก้ปัญหาปรับตัวสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวถิี
ใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษาส่งเสริมโอกาส ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม 
และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพจึงกำหนดนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2565  ด้านความปลอดภัยพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย
ให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทาง การศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงการ

2



 

 

จัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติช้ำ (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน , 2564) 

  สภาพแวดล้อมความปลอดภัย เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนดนโยบายที่จะนำไปสู่
การปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความปลอดภัยมีว่าบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีของโรงเรียนเกี่ยวข้องกับ
ความรู้สึกของครู นักเรียน นักศึกษารวมทั้งคนอื่น ๆ ที่มีต่อโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมดีจะทำให้นักเรียน 
ตลอดจนคนที่เก่ียวข้องเกิดความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
เขต 2  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21  
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล               
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความปลอดภัย โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มความปลอดภัย โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบ 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม (สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2, 2564) 
     จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าสภาพแวดล้อมความปลอดภัยภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการจัดการศึกษาที่จะส่งผลให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จใน
การเรียนรู้มากขึ้นนอกจากจะสามารถให้ความรู้ความคิดแก่ผู้เรียนที่อยู่ในสถานศึกษาแล้วยังสามารถส่งเสริม 
ให้คนรู้สึกกระตือรือร้นใคร่รู้ใคร่เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะบริหาร
สภาพแวดล้อมความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของครู  ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการ
บริหารสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในสถานศึกษาต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
 1. เพื ่อศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำนวน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ   
ด้านการบริหาร และด้านวิชาการ 
  2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตามประสบการณ์ในการบริหาร 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้การวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  จำนวน 106 คน 
  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรต้น คือ การจัดสภาพแวดล้อม ตัวแปรตาม คือ ความปลอดภัย
ในสถานศึกษา  
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัด
สภาพแวดล้อมความปลอดภัยในสถานศึกษา  ดังนี้ 

    ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
    ตอนที่ 2 สอบถามเกี ่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในสถานศึกษาแบ่งเป็น  

3 ด้าน ดังนี้  ด้านกายภาพ  ด้านการบริหาร และด้านวิชาการ 
  ผู้ศึกษาได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  1. ผู้ศึกษาส่งหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยจากโรงเรียนเพื่อขอ

ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
  2. ผู้ศึกษาและส่งแบบสอบถามด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ติดต่อประสานงานขอความ

ร่วมมือกับทางโรงเรียนในการเก็บข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ให้รวบรวมชุดแบบสอบถามในการนำกลับมายัง
ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ ่มตอบแบบสอบถาม การจัดสภาพแวดล้อมความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้ศึกษา
ได้รับกลับคืนทั้งสิ ้น จำนวน 106 โรงเรียนตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามที่
สมบูรณ์ จำนวน 106 โรงเรียนโดยผู้ตอบแบบสอบถาม 3 กลุ่ม รวม 106 คน คิดเป็นอัตราการตอบกลับคืน 
ร้อยละ 100 
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  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้ศึกษานำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การตอบแบบสอบถาม มาทำการวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติค่าร้อยละ  

  2. การจัดสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำนวน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ โดยการ
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  3. การเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียน   
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  ตามประสบการณใ์นการบริหาร 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    1. ร้อยละ  (Percentage)   

              2. ค่าเฉลี่ย (μ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()   
 

สรุปผลการวิจัย 

  ตารางที ่ 1 ค่าเฉลี ่ย (μ) และค่าความเบี ่ยงเบนมาตรฐาน () การจัดสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาของโรงเรียน จำนวน 3 ด้าน ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร และด้านวิชาการ   
 

การจัดสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2   

ระดับปฏิบัติการ 

μ  แปลผล 

   ด้ายกายภาพ 3.69 0.51 มาก 
   ด้านการบริหาร 3.83 0.56 มาก 
   ด้านวิชาการ 4.10 0.53 มาก 

รวม 3.88 0.50 มาก 
  
  จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า การจัดสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในสถานศึกษาของ
โรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  3.88  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากโดย
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านวิชาการ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53  
ด้านการบริหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.56และด้านกายภาพ มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ  3.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51 
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  ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียน  
  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตามประสบการณ์ในการบริหาร 
 

การจัดสภาพแวดล้อมความปลอดภัย 
ในสถานศึกษาแหล่งของความแปรปรวน 

df SS MS F P 

 
ด้ายกายภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 12 .006 .003 .011 .989 
ภายในกลุ่ม 94 25 .550 .272  

รวม 106 25 .556   
 

ด้านการบริหาร 
ระหว่างกลุ่ม 12 .135 .067 .207 .813 
ภายในกลุ่ม 94 30 .515 .325  

รวม 106 30 .650   
 

ด้านวิชาการ 
ระหว่างกลุ่ม 12 .322 .161 .554 .577 
ภายในกลุ่ม 94 27 .301 .290  

รวม 106 27 .623   
 

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 12 .017 .009 .034 .967 
ภายในกลุ่ม 94 24 .046 .256  

รวม 106 24 .064   
* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 
 

  จากตารางที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในสถานศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  จำแนกตามประสบการณ์ในการบริหาร 
พบว่า ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารที่ต่างกัน มีการจัดสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในสถานศึกษา
ของโรงเรียน โดยรวม และรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 
 การจัดสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในสถานศึกษา ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  จำนวน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ  ด้านการบริหาร และด้านวิชาการ  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.88  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรัณยา บุญประกอบ (2553) ได้วิจัย เรื่อง การศึกษา
การจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชน ผลการวิจัย พบว่า การจัดบริการความปลอดภัยใน
โรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยรวม และรายด้านทั้ง 4 ด้าน ตามความคิดเห็นของครู
และผู้ปกครองการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 การเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในสถานศึกษา ของโรงเรียนสั งกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตามประสบการณ์ในการบริหาร พบว่าผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์ในการบริหารที่ต่างกัน มีการจัดสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียน 
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โดยรวม และรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอดิศร  ดีปราน
ธรรม (2561) ได้ศึกษาวิจัย เรื ่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษา ผลการวิจัย พบว่าสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนรวมใน
สถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสภาพการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลำดับจากมากที่สุดไป
น้อยที่สุด ดังนี้ อันดับ 1 คือ ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 
อันดับ 2 คือ ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 อันดับ 3 คือ ด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.65และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้าน
มาตรการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 แสดงให้เห็นว่ าสภาพ
ปัจจุบันของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม ในสถานศึกษาแต่ละด้านอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน แต่ค่าเฉลี่ยแต่ละด้านน้อยกว่า 4 ทุกด้าน แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีการจัดการด้านความปลอดภัยอยู่ใน
ระดับมากแต่ยังไม่ถึงมากที่สุด จึงควรมีการพัฒนาการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาให้อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
    

ข้อเสนอแนะ  
 ควรมีการวิจัยการจัดสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในสถานศึกษา ของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง  
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติพ ุทธศักราช 2560 - 2579. พิมพ์ครั ้งท ี ่  1   
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
ศรัณยา บุญประกอบ. (2553). การศึกษาการจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชนเขตวัฒนา  
  กร ุงเทพมหานคร .  สารน ิพนธ ์  กศ.ม . (การบร ิหารการศ ึกษา). กร ุงเทพมหานคร : 
  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
เสรี ลาชโรจน์. (2563). หน่วยที่ 9 การบริหารสภาพแวดล้อมสถานศึกษา. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการ 
  จัดการสถานศึกษา.นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2. (2564). แผนปฏิบัติราชการ. จันทบุรี 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน . (2564). คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความ 
  ปลอดภัยของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : กรีนกรุ๊ป. 
อดิศร  ดีปรานธรรม. (2561). การพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส ่วนร่วมใน 
  สถานศึกษา.วิทยานิพนธ์ ศษ.ม.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์. 
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ชื่อเรื่อง การดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 

ชื่อผู้วิจัย นางลัดดาวัลย์  งามขจรกุลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จำนวน 148 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้มาจากกลุ่ม
ประชากร ซึ่งใช้วิธีการสุ่มจากหน่วยสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาตามขนาด กลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์
แกน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  ผลการศึกษา พบว่าการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา รองลงมา คือ ด้านจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 

คำสำคัญ: ประกันคุณภาพ 
 

บทนำ  
 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น กระบวนการที่จะสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของไทยได้ นั่นคือการประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้กำหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 
47 ได้กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก (กระทรวงศึ กษาธิการ, 
2560) 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  ได้สรุปผลการศึกษาของสถานศึกษา 
ในสังกัด พบว่าในปัจจุบันปัญหาที่พบไม่น่าจะเป็นปัญหาขั ้นพื ้นฐานในด้านวัตถุประสงค์แต่เป็นปัญหา  
ทางเทคนิค ทางด้านการขาดความร่วมมือของเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา ว่ าทำอย่างไรเด็กไทยจะได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องคุณภาพการศึกษาต่ำในวิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาที่ใช้ทดสอบ O-net และยังมีปัญหาอื่นๆ อีกหลาย
ประการซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียน 
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 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2  พบว่ามีคุณภาพการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ของสถานศึกษาในสังกัดของสำนักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ในปีการศึกษา 2562-2563  ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า
มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  เป็นหน่วยงานทาง
การศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนั้นผู้
ศึกษาจึงเห็นความจำเป็นในการศึกษาแนวทางการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2และพัฒนาให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนที่ตรงกับความต้องการของชุมชนโดย
แท้จริงต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
  1. เพื่อศึกษาการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 2.  เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 
            ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
    
   ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
1) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน การศึกษา 
2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
3) ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา   
4) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
5) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
6) จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 

1. เพศ  
2. ขนาดของสถานศึกษา  
3. ระดับการศึกษา 
4. ตำแหน่ง  
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วิธีดำเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  1) ประชากรที่ใช้ในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 119  
โรงเรียน  มีประชากรทั้งหมด  238  คน 

  2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จำนวน 148 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใน
ครั้งนี้ ได้มาจากกลุ่มประชากร  ซึ่งใช้วิธีการสุ่มจากหน่วยสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาตามขนาด กลุ่มตัวอย่าง
ของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) 

  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
  ตอนที ่ 1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลพื ้นฐาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ       

(Check-list)    
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ต (Likert) มี 5 ระดับ 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลผู ้ศึกษาได้ดำเนินการตามลำดับขั ้นตอน ผู ้ศึกษาขอหนังสือจาก
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ถึงผู้อำนวยการสถานศึกษาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล นำหนังสือจากสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พร้อม
แบบสอบถาม ส่งไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ครูตอบแบบสอบถาม และส่งคืน  ได้รับข้อมูลกลับคืน
ทั้งหมด 74 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาดำเนินการวิเคราะห์และสรุปผล
ตามข้ันตอน  

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  ดำเนินการ 
ดังนี้  นำแบบสอบถามที่ได้คืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบ ความเรียบร้อย และความสมบูรณ์ ของคำตอบใน
แบบสอบถามในแต่ละฉบับ และนำมาตรวจสอบให้คะแนน  ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป  นำค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ ไปทำการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ เพื่อใช้ใน การแปล
ความหมายทั้งรายข้อ รายด้าน และโดยรวม การแปลความหมายระดับการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 2  โดยใช้ค่าเฉลี่ยของ ผลคะแนนเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 
1997) 
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  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติพื ้นฐาน วิเคราะห์การดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สถิติที ่ใช้ คือ  
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 สถิติในการหาคุณภาพของเครื่องมือ    
 1)  การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective Congruence)     
 2) การหาค่าความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถาม โดยใช้ส ูตรสัมประสิทธิ ์อ ัลฟา  ( Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
 

สรุปผลการวิจัย  
    ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
ในภาพรวม และรายด้าน 
 

ด้านที่ รายการ 
  S.D. ระดับ 

1 ด้านกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน การศึกษา 

4.42 0.70 มาก 

2 ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.36 0.73     มาก 

3 ด้านการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.40 0.60 มาก 

4 ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.11 0.59     มาก 

5 ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

4.12 0.70 มาก 

6 ด้านจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน          

4.40 0.75     มาก 

รวมทุกด้าน 4.30 0.56 มาก 
 
    จากตารางที ่ 1 พบว่าการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ในภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก (  = 4.30) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
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สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน การศึกษา (  = 4.42) รองลงมา คือ ด้านจัดทำรายงานประจำปีที่เป็น

รายงานประเมินคุณภาพภายใน (  = 4.40) กับด้านการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา(  = 4.40)  และด้านที ่มีค่าเฉลี ่ยต่ำสุด คือด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

(  = 4.11) 
 

  ตารางที ่ 2 แนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 

การดำเนินงานตามแนวทางการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน สถานศึกษา 

แนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน การศึกษา 
 

1.1 สถานศึกษาประชุมบุคลากรในเรื่องมาตรฐานว่าด้วย เรื่องการ
ประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้  
1.2 บุคลากรร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐาน และประเด็นพิจารณา
ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
1.3 สถานศึกษากำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละ มาตรฐาน
โดยยึดหลักการการมีส่วนร่วม และสามารถนำไปปฏิบัติได้  
1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนรับรู้และ เห็นชอบ
ก่อนที่สถานศึกษาจะนำไปปฏิบัติ  
1.5 ประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จให้ 
ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างชัดเจน 

2.จัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  

 

2.1 สถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการ 
จำเป็น 2.2 ประชุมร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ 
สถานศึกษามุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนคุณภาพความสำเร็จของ สถานศึกษา
เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  
2.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา    

3. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา   

3.1 ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนดให้ไว้
ในแผนปฏิบัติงานประจำปี  
3.2 ประชุมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในแผนพัฒนาการจัด 
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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การดำเนินงานตามแนวทางการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน สถานศึกษา 

แนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

4. ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา   

 

4.1 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบอย่าง ต่อเนื่อง
ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา  
4.2 รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม
ตามแผนอย่างต่อเนื่อง  
4.3 จัดให้มีการเสนอแนะ และนำผลไปปรับใช้ในการปรับปรุง พัฒนา
แก่ผู้รับผิดชอบทุกโครงการ/กิจกรรม 

5. ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

 

5.1 บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนในการจัดเตรียมข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
เอกสารปฏิบัติงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศ สำหรับการ
ประเมินคุณภาพภายในร่วมกัน  
5.2 ประชาสัมพันธ์และประกาศการดำเนินงานให้ บุคลากรใน
สถานศึกษาทราบ  
5.3 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรใช้เครื่องมือ 
ติดตาม ตรวจสอบที่หลากหลาย  
5.4 กระบวนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไป ตามที่
กำหนดและเหมาะสม 

6.จัดทำรายงานประจำปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

6.1 รายงานสรุปการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา สามารถ
สะท้อนคุณภาพผู้เรียน และสะท้อนความสำเร็จของ สถานศึกษา  
6.2 เผยแพร่รายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อสาธารณะชน 
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลากหลาย ช่องทาง 

 
  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู ้บริหารและครูในการเสนอแนวทางการส่งเสริมการ
ดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  ผู้ศึกษาจึงสรุปประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบเป็นสามลำดับ ดังนี้  
สถานศึกษาประชุมบุคลากรในเรื่องมาตรฐาน และประเด็นพิจารณาว่าด้วยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ บุคลากรร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐาน
และประเด็นพิจารณาว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษากำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละ
มาตรฐาน ชัดเจนโดยยึดหลักการการมีส่วนร่วมและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ให้คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีส่วนรับรู้และเห็นชอบก่อนที่สถานศึกษาจะนำไปปฏิบัติประกาศมาตรฐาน การศึกษาและค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างชัดเจน  
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 สถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการ จำเป็น ประชุมร่วมกันกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ สถานศึกษามุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนคุณภาพความสำเร็จของ สถานศึกษา
เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องแผนพัฒนา
การ จัดการศึกษาของสถานศึกษา ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนดให้ไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี ประชุมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบอย่าง ต่อเนื่องทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา 
รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการ/ กิจกรรมตามแผนอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการเสนอแนะ 
และนำผลไปปรับใช้ในการปรับปรุง พัฒนาแก่ผู้รับผิดชอบทุกโครงการ/กิจกรรมบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนในการ
จัดเตรียมข้อมูลเชิงประจักษ์ และเอกสารปฏิบัติงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศ สำหรับการประเมิน
คุณภาพภายในร่วมกัน ประชาสัมพันธ์และประกาศการดำเนินงานให้ บุคลากรในสถานศึกษาทราบ การ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรใช้เครื่องมือ ติดตาม ตรวจสอบที่หลากหลาย กระบวนการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไป ตามที่กำหนดและเหมาะสมรายงานสรุปการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน และสะท้อนความสำเร็จของ สถานศึกษา เผยแพร่รายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในต่อสาธารณะชน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลากหลายช่องทาง 
  การดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก การที่ผลการวิจัย
เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน
หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษาในมาตราที่ 47  ให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก ระบบ และหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง  มาตรา 48  ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือ ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นหนึ ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที ่ต ้อง
ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และ เปิดเผยต่อสาธารณะชน เพื่อนำไปสู่การรับรองคุณภาพภายนอกรวมทั้ง พระราชบัญญัติให้สถานศึกษา
เป็นนิติบุคคล ในกฎหมายว่าด้วยการบริหาร ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  นับเป็นการปฏิรูป
การศึกษาครั้งสำคัญของประเทศไทย  ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ที่มุ่งหวังยกระดับการศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐาน และจัดการศึกษาได้
อย่างทั่วถึงมีคุณ คุณภาพ ได้บัญญัติให้มีการการกระจายอำนาจการบริหารจัดการ งบประมาณ การบริหาร
บุคคลและ บริหารทั่วไปไปยังเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  การจัดองค์กร
ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนที่จัดบริการสาธารณะย่อมจะมีอิสระมี ความเข้มแข็งในการบริหาร 
เพ่ือให้การบริหารเป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และสอดคล้องกับความ ต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน 
ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยรวม จึงทำให้บุคคลากรทุกฝ่ายทั้ง ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาร่วมมือกัน
อย่างเต็มที่ในการดำเนินการประกันคุณภาพถานศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาติ แก้วขาว (2545) 
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ที่พบว่า การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดนครปฐม สภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สงกรานต์ทอง มาลัยเลิศ (2552) ได้ทำการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของครูในการ
ดำเนิน การตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี 
เขต 2   ผลการวิจัย พบว่า  ระดับการมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 

ข้อเสนอแนะ  
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ควรนำการดำเนินงานตามแนว
ทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ไปดำเนินการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่ง และ
ขับเคลื่อนให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการสถานศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม
งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรม เพ่ือช่วยเหลือแนะนำให้ สถานศึกษามี
การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย   
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ชื่อเรื่อง การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์            
“อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียน โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) 

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

บทคัดย่อ 
  งานวิจัย เรื่อง การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะ                                                
อันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียน โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338)                      
มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้ 1. รายงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะ                                  
อันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียน โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338)  
2.  ประเมินผลการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสง ค์                                                    
“อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียน โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338)  3. ประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียน โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบ
สร้าง 338) กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 14 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 134 คน  
รวมจ านวน 155 คน ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แบบสัมภาษณ์การขับเคลื่อนสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบ 3 ตัวชี้วัดคือ 1) บุคลากร 2) การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ 3) ความสัมพันธ์                                            
กับหน่วยงานภายนอก 2. แบบประเมินผลการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ 3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” เป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 4 ระดับ สรุปผลการวิจัย พบว่า 1. การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้วยกระบวนการ 
PDCA ควบคู่กับรูปแบบการบริหาร NOMTHO Model โดยส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนา มีการจัดสภาพแวดล้อม ฐานการเรียนรู้ให้เหมาะสม สร้างเครือข่ายในการพัฒนา มุ่งเน้นการศึกษา                                            
ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา                               
และอัตลักษณ์ของนักเรียน มีการบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ควบคู่
กับคุณธรรม จริยธรรม มีการใช้ทักษะชีวิตที่ดี ส่งผลท าให้นักเรียนสามารถถอดบทเรียนจากฐานการเรียนรู้  
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างยั่งยืน 2. ผลการปฏิบัติการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 
โดยรวมมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 4.15, S.D. = .68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีผลการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มากที่สุดคือ มีฐานการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                        
“อยู่อย่างพอเพียง” มีสื่อประกอบการเรียนรู้ มีวิทยากรรับผิดชอบฐานการเรียนรู้  มีแผนการจัดการเรียนรู้                                  
มีการประเมินผลการใช้ฐานการเรียนรู้ ( = 4.32, S.D. = .67) 3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                   
“อยู่อย่างพอเพียง” ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับดีข้ึนไปร้อยละ 100 

ค ำส ำคัญ : สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ, คุณลักษณะอันพึงประสงค์, อยู่อย่างพอเพียง 

X

X
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บทน ำ 
ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบ

ต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ โดยการทบทวนผลการพัฒนา
ประเทศในระยะที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการประเทศที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งมีความเสี่ยงในหลายมิติ อาจท าให้ปัญหาต่ าง ๆ 
รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคตจึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ                                    
ให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตได้อย่างมั่นคง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีหลักการ
ส าคัญ คือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                             
ฉบับที่ 9 - 11 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ้งเน้นการพัฒนาคน                                             
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบ                                    
ต่อสังคม มีจริยธรรม คุณธรรม สร้างโอกาส มีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคม ได้อย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกัน                    
อย่างสมานฉันท์ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12. 2559: 4) 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงภาคการศึกษา มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเป็นประธาน และได้จัดท า “ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน                 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (ปี 2550 - 2554)” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานศึกษา                              
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือให้การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเป็นไป
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ดังกล่าว รวมทั้งได้สร้างและพัฒนาเกณฑ์การประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง” 
พร้อมทั้งอบรมผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียงโดยการประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง” หรือ “สถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
(ศาลินา บุญเกื้อ และนันทกาญจน์ ชินประหนัษฐ์. 2557: 33) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง                                  
แนวทางการพัฒนาและประเมินสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา และได้ก าหนดให้สถานศึกษาที่จะพัฒนาเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา                                       
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ต้องเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการประกาศเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก                                             
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านบุคลากร                    
ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมกายภาพ และด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก (ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2564: 3) 
  กระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551   
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ใช้แนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standards – Based Curriculum) กล่าวคือ                                   
เป็นหลักสูตรที่ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมาตรฐานการเรียนรู้ 
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ได้ระบุสิ่งที่ผู้ เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ                        
จัดการศึกษาได้ยึดเป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ดังกล่าว เพ่ือให้กระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนไว้                                             
8 ประการ คือ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้  5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งม่ัน
ในการท างาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ เพ่ือปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้                                                       
คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะที่ดีส าหรับการด ารงชีวิตในสังคม ซึ่งการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นต้องใช้
ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริง ตามบริบทของโรงเรียน (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2553: 5-6)  
 โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง  338) ได้รับคัดเลือกให้ เป็น 
“สถานศึกษาพอเพียง 2558” ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับคัดเลือกให้เป็น “สถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบ ปี 2564” ซึ่งได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญ มีความตระหนัก 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยขับเคลื่อนการด าเนินงานทุก ๆ ฝ่ายร่วมกัน จึงได้น้อมน าหลักคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา เนื่องจากหลักปรัชญา                                    
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องนามธรรม การขับเคลื่อนต้องสร้างกิจกรรม สร้างองค์ความรู้ให้เป็นรูปธรรม                                       
เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ถูกต้อง ส่งผลดีต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผ่านฐานการเรียนรู้เข้าไปในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่ งเสริมให้นักเรียนใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง มีวินัย ดูแล
สิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรมไทย ก่อให้เกิดคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนดี เก่ง                                               
และมีความสุข พัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่มีคุณค่า มีจิตอาสา สร้างประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ                       
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 2 เงื่อนไข คือ ความรู้ และคุณธรรม 3 หลักการ คือ พอประมาณ 
มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 4 มิติ คือ วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 3 ศาสตร์ คือ ศาสตร์
พระราชา ศาสตร์สากล และศาสตร์ภูมิปัญญา และยึดหลัก SDGs : Sustainable Development Goals คือ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ไปสู่ความส าเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
   1. รายงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

“อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียน โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) 
  2.  ประเมินผลการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะ                                 
อันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียน โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) 

   3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียน โรงเรียนวัดนมโฑ  
(ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 1. กลุ่มเป้ำหมำย 
    กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 14 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 7 คน (ไม่รวมผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้แทนครู รวมจ านวน          
2 คน) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 134 คน รวมจ านวน 155 คน                                     
ปีการศึกษา 2564 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

       1. แบบสัมภาษณ์การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะ                                      
อันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียน โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) 
ชนิดมีโครงสร้างเป็นรายบุคคล เป็นข้อค าถามแบบปลายเปิด (Opened Form) จ านวน 3 ตัวชี้วัด คือ                                                 
1) บุคลากร 2) การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ 3) ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2555: 4) 

       2. แบบประเมินผลการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะ                                  
อันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียน โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) 
ลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale)  
          น าแบบประเมินผลการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะ                             
อันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียน โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) 
วิเคราะห์ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่าแบบประเมิน
มีค่า IOC (Item - Objective Congruence Index) อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 น าไปปรับปรุงแบบประเมิน                                      
แล้วน าแบบประเมินไปทดลองใช้ (Try out) กับครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา                                                   
ขั้นพ้ืนฐาน และนักเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)                                              
โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (Cronbach. 1971: 
161) ไดค้่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .85 

       3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลักษณะ                     
เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 4 ระดับ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 
2553: 141)  
  3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

       1. การรายงาน และการสัมภาษณ์การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ อย่างมี                          
ส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลในแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และผลการด าเนินงานจ านวน                                  
3 ตัวชี้วัด 1) บุคลากร 2) การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ 3) ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 
ปีการศึกษา 2564 
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      2. ประเมินผลการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ กับกลุ่มเป้าหมายจ านวน                                   
3 ตัวชี้วัด 1) บุคลากร 2) การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ 3) ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 
ปีการศึกษา 2564 
       3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยครูประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 4. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิต ิ

   1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียน โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบ
สร้าง 338) จากการรายงาน จากแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้างเป็นรายบุคคล โดยการสรุปผลเชิงคุณภาพ 
             2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผลการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ                      
เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียน โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลาก                             
กินแบ่งสมทบสร้าง 338) โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เป็นโดยรวมและรายข้อ 
      3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง”                                  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยการสรุปผลร้อยละระดับดีขึ้นไป 
  5. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

       1. รายงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะ                                                
อันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียน โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) 
               ในการบริหารจัดการศึกษาการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียน โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่ง                                                  
สมทบสร้าง 338) โดยใช้ระบบการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพงานของวงจรเดมมิ่ง (PDCA) (P : Plan) คือ                                        
ขั้นวางแผน  (D : Do) คือ ขั้นปฏิบัติ (C : Check) คือ ขั้นตรวจสอบ (A : Action) คือ ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
ควบคู่กับรูปแบบการบริหาร NOMTHO Model (N : Need) คือ มีความต้องการ ความเหมาะสมในการ
ด าเนินงานของส่วนรวมของทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์สถานศึกษา  (O : Objective) คือ                                         
มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายในการร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย                                              
การด าเนินงาน (M : Method) คือ มีกระบวนการที่เป็นระบบ โดยบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันวางแผน                                                   
ก าหนดกลยุทธ์แนวทางการด าเนินงาน (T : Teamwork) คือ มีการสร้างพลังจากทีมงานที่ดี สร้างความรัก                                               
ความศรัทธา ความเข้มแข็งบุคลากร มีความสามัคคี มีรูปแบบการท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน (H : Human) 
คือ บุคลากรทุกฝ่ายมีความพร้อม ทักษะ สมรรถนะในการด าเนินงาน มีมนุษยธรรม มีความเมตตากรุณา                                    
มีน้ าใจ (O : Organization) คือ มีความศรัทธาองค์กร พร้อมที่จะน าองค์กรสู่ความส าเร็จมาขับเคลื่อนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบอย่างสมดุลรอบด้านสู่เป้าหมายความส าเร็จ โดยมีรูปแบบการพัฒนา ดังนี้ 
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 โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ                                                    
ด้วยกระบวนการ PDCA โดยเริ่มจาก (P) วางแผนจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ก าหนดนโยบายขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ                               
ตามวิสัยทัศน ์เอกลักษณ์ของสถานศึกษา อัตลักษณ์ของนักเรียน ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษา แตง่ตั้งคณะ
ด าเนินงาน และคณะติดตามประเมินผล (D) จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้  สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการด าเนินงาน มุ่งเน้นการศึกษาโดยยึดผู้ เรียน                                          
เป็นส าคัญ เน้นการบูรณาการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เ รียนน าผล                                        
ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้เป็นทักษะในการด าเนินชีวิต มีการประชุมชี้แจงขั้นตอน วิธีการ แนวปฏิบัติในการ                               
น านโยบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบูรณาการเข้าสู่กระบวนการเรียนการ สอน                                                             
ท าความเข้าใจในแต่ละฐานการเรียนรู้ (C) นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินการจัดกิจกรรมแต่ละฐานการเรียนรู้                                     
ให้เกิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการครบทุกสาระการเรียนรู้/รายวิชา (A) น ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
แก้ไข พัฒนาและเพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานในการด าเนินงานสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” อย่างยั่งยืนต่อไป 
       ตัวช้ีวัดที่ 1 บุคลำกร 

      โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) ตระหนักเห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนักเรียน                                                                                    
ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง”                                  
การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพด้วยกระบวนการ PDCA โดยเริ่มจาก (P) มีการวางแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ครูบุคลากรแสวงหา
ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ าเสมอ (D) จัดกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา                             
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนการสรุปองค์ความรู้                                                 
จัดนิทรรศการ มีวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice) และจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าให้มีทักษะ                                       
การด าเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้นักเรียนได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีและเข้าร่วม
กิจกรรมของโรงเรียนครบทุกคน นักเรียนได้ฝึกการเป็นวิทยากรเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี น าความรู้จากการเรียนรู้

21



ประจ าฐานการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน น าความรู้ลงสู่ชุมชนด้วยการปฏิบัติที่ครอบครัวเพ่ือเป็นแบบอย่าง
ให้กับคนในครอบครัวและเป็นแบบอย่างให้กับชุมชน ชุมชนได้รับประโยชน์และคุณค่าจากกิจกรรมแต่ละ                                
ฐานการเรียนรู้ จึงท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอย่างเข็มแข็งมากยิ่งขึ้น (C) จัดให้มี                                            
การนิเทศ การติดตามผล และประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากร โดยประเมินก่อนการด าเนินการ                                      
การประเมินระหว่างการด าเนินการ และประเมินผลหลังการด าเนินการ ตามแผนที่ตั้งไว้มาปรับปรุง แก้ไข
รวมทั้งขยายผล และเผยแพร่การด าเนินงาน (A) เมื่อพบว่าบุคลากรที่ยังไม่สามารถน าหลักปรัชญา                                               
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                
“อยู่อย่างพอเพียง” หรือนักเรียนไม่สามารถถอดบทเรียนในฐานต่าง ๆ ได้ จึงให้ครูวิชาการและครูแกนน า                                                
เป็นพ่ีเลี้ยง ใช้กระบวนการ PLC ร่วมพัฒนา ให้ค าแนะน าปรึกษาพร้อมกับท าแบบอย่างโดยใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้
เพ่ิมเติม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน สุดท้ายจนกลายเป็นวิถีการด าเนินงานของบุคลากรทุกคนภายในสถานศึกษา 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  “อยู่อย่างพอเพียง”                                                                         
ใช้ในการท างาน และการด าเนินชีวิต 

ตัวช้ีวัดที ่2 กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ  
     โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) ได้ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ
อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม ฐานการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ PDCA โดยเริ่มจาก (P) ท าการส ารวจแหล่งเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในและแหล่งเรียนรู้ภายนอก น ามาวางแผนพัฒนา แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบดูแลบริเวณสถานที่ แต่งตั้งครูแกนน าจัดนักเรียนแกนน าเป็นกลุ่มรับผิดชอบแต่ละฐานการเรียนรู้
ดูแลความเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ถูกสุขลักษณะ มั่นคง ปลอดภัย มีความพร้อมที่จะสามารถ                                                     
ให้นักเรียนมาศึกษาถอดบทเรียนในแต่ละฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (D) จัดให้มี 
อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งหมด 9 ฐานการเรียนรู้ คือ  
   ฐานการเรียนรู้ พระรามบ าเพ็ญบุญ (สวดมนต์ เสริมสมาธิ ปลุกสติ เจริญปัญญา) 
พัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือให้นักเรียนได้ระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสิริมงคล                                     
ต่อตนเอง และให้มีความรู้สึกละอาย เกรงกลัวต่อการท าชั่ว มีสุขภาพจิตที่ดี ท าให้อารมณ์ผ่องใส เกิดปัญญา                              
มีสติ สามารถส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ มีเหตุผล และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 
   ฐานการเรียนรู้ งดงามอย่างนางสีดา (งามอย่างไทย ใส่ใจมารยาท) พัฒนาทักษะชีวิต 
เพ่ือให้นักเรียนอนุรักษ์ความเป็นไทย รู้จักควบคุมอารมณ์ มีสติที่มั่นคง มีกิริยาส ารวม ควบคุมอิริยาบถ มีน้ าใจ
ไมตรีอันดีต่อกัน รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขด้วยความรักและเข้าใจ  
   ฐานการเรียนรู้ สุพรรณมัจฉาพาทรัพย์ (นักเรียน Gen ใหม่ใส่ใจการออม) พัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะวิชาการ เพ่ือให้นักเรียนรู้คุณค่าของการออมทรัพย์ สามารถสร้างวินัย ความรับผิดชอบ 
สร้างเสริมความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความม่ันคงและยั่งยืนในการด าเนินชีวิต 
   ฐานการเรียนรู้ สวนป่ากัทลีวัน (สวนพฤกษศาสตร์น่ารู้) พัฒนาทักษะวิชาการ เพ่ือให้
นักเรียนใช้เป็นแหล่งความรู้ รวบรวมพรรณไม้นานาชนิดในชุมชน ในท้องถิ่น และพรรณไม้ต่างถ่ินได้อย่างสมดุล
และลงตัว สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้  
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   ฐานการเรียนรู้  พิเภกเสกขยะ (การจัดการขยะในโรงเรียน) พัฒนาทักษะชีวิต                                          
และทักษะวิชาการ เพ่ือให้นักเรียนสามารถจัดการขยะได้อย่างเป็นระบบ รู้จักชนิดของขยะ การคัดแยกขยะ                                      
การสร้างรายได้จากขยะ สามารถน าขยะที่ได้มาเพ่ิมมูลค่า และรับผิดชอบต่อสังคม 
   ฐานการเรียนรู้  พลังหนุมาน (เต้นหยุดโรค) พัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือให้นักเรียน                                          
ฝึกการจัดระเบียบร่างกาย จากการเต้นแอโรบิค ท าให้ร่างกายแข็งแรง พัฒนาส่งเสริมบุคลิกภาพ เพ่ิมสมรรถนะ
ร่างกาย ผ่อนคลายความเครียดและมีสมาธิ ปลูกฝังให้มีทัศนคติที่ดีต่อการออกก าลังกาย และใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า 
   ฐานการเรียนรู้ ประค าร้อยสร้อยสุครีพ (งานร้อยคริสตอลและลูกปัด) พัฒนาทักษะ
อาชีพ เพ่ือให้นักเรียนสร้างอาชีพจากงานร้อยคริสตอลและลูกปัด ฝึกสมาธิ ส่งเสริมอาชีพ และมีการออกแบบ                                
ที่หลากหลาย 
   ฐานการเรียนรู้ เสบียงวานร (เรื่องกล้วยกล้วย) พัฒนาทักษะอาชีพ เพ่ือให้นักเรียน                              
ใช้เป็นแหล่งความรู้ ผลไม้ในท้องถิ่น ส่งเสริมอาหารกลางวันในโรงเรียน ประโยชน์จากผลกล้วย หัวปลี                       
ใบกล้วย ต้นกล้วย หน่อกล้วย การแปรรูปอาหารจากกล้วย และฝึกการสร้างอาชีพ 
   ฐานการเรียนรู้ จุดจบทศกัณฐ์ (จันทน์แทนใจ) พัฒนาทักษะอาชีพ เพ่ือให้นักเรียน
สร้างอาชีพจากการท าดอกไม้จันทน์ ฝึกสมาธิ มีการออกแบบที่หลากหลาย และช่วยเหลือสังคมโดยน าไปใช้                                    
ในพิธีงานศพในชุมชน 
     และมีแหล่งเรียนรู้ ที่สามารถสนับสนุนฐานการเรียนรู้ เพ่ือศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อมูล                                           
เช่น ห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เป็นต้น จัดท าป้ายแสดงแหล่งเรียนรู้  ผังแสดงที่ตั้งแหล่งเรียนรู้อาคารสถานที่                                 
อย่างชัดเจน (C) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แหล่งการเรียนรู้  ได้ด าเนินการตรวจสอบแหล่งเรียนรู้                                 
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเพ่ือให้จัดกิจกรรมได้ตลอด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด (A) มีการปรับปรุง พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ด าเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียง ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง                                                
อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน นักเรียนพร้อมใช้เป็นแหล่งเรี ยนรู้มีคุณภาพ น่าสนใจ                                
โดยบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งในโรงเรียน ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมกันพัฒนา 
 ตัวช้ีวัดที่ 3 ควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนภำยนอก 

     โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) สร้างความสัมพันธ์กับ

สถานศึกษาอ่ืนในการขยายผลการขับเคลื่อน ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัด และหน่วยงานภายนอก 

(ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน) ด้วยกระบวนการ PDCA โดยเริ่มจาก (P) ได้ประชุมครูและบุคลากร                                                         

ทางการศึกษา ชี้แจง การวางแผน และด าเนินการสร้างภาคีเครือข่ายอย่างหลากหลายโดยร่วมกันวางแผน

พัฒนางาน โครงการ กิจกรรมตามบทบาทของตนเอง และบูรณาการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พัฒนานักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                             

ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ในการปฏิบัติจริง (D) โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงาน

สลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) ได้บริหารจัดการศึกษา และจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีแหล่งเรียนรู้ มีครูแกนน า และนักเรียนแกนน าที่ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง และการถอดบทเรียน น ามาจัดท าเป็นสื่อขยายผลสู่ชมชน และขยายผล                   

สู่โรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียนอ่ืน ๆ มาศึกษาดูงานสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นต้นแบบได้ โดยมี                                                           

ภาคีเครือข่ายให้การช่วยเหลือขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ดังนี้ 1. วัดนมโฑ                                    

ให้การสนับสนุนการเสริมสร้างทักษะชีวิต เช่น สนับสนุนฐานการเรียนรู้พระรามบ าเพ็ญบุญ พระสอนศีลธรรม 

น าสวดมนต์ 2. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ให้การสนับสนุนการเสริมสร้างทักษะชีวิตการดูแลสุขภาพ  

เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลให้งบประมาณจัดฐานการเรียนรู้ พลังหนุมาน เป็นประจ าทุกปี                                                    

3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด ให้การสนับสนุนการเสริมสร้างทักษะชีวิตในการออมทรัพย์ เช่น  

สนับสนุนฐานการเรียนรู้สุพรรณมัจฉาพาทรัพย์ 4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรชุมชนสอนท าดอกไม้จันทน์                                                             

ในฐานการเรียนรู้จุดจบทศกัณฐ์ สอนท างานร้อยคริสตัลและลูกปัดในฐานการเรียนรู้ประค าร้อยสร้อยสุครีพ                            

(C) มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานสัมพันธ์ชุมชน ติดตามการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับ

ภาคีเครือข่าย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ เรียน สถานศึกษา และชุมชน (A) น าผลการด าเนินงาน                                                  

มาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานโดยการน าข้อบกพร่องหรือปัญหาต่ าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาพัฒนา                                           

ให้ก้าวหน้าพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตต่อไป 

   2. การประเมินผลการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะ                                     
อันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียน โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) 

ตำรำง 1 แสดงผลค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินผลการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง    
   ต้นแบบ เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียน โรงเรียนวัดนมโฑ  
   (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา   
   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนักเรียน โดยรวม และจ าแนกเป็นรายด้าน 

ข้อ รำยกำร 
กำรปฏิบัติ ระดับ    

กำรปฏิบัติ 
เกณฑ์กำร
ประเมิน 

ผลกำร
ประเมิน  S.D. 

 บุคลำกร 4.14 .64 มาก ≥ 3.51 ผ่าน 

1 ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ น ามาใช้               
ในการบริหารจัดการ สามารถขับเคลื่อน
ถ่ายทอดขยายผลสู่ภายนอก                     
จนเป็นที่ยอมรับ 

4.11 .72 มาก ≥ 3.51 ผ่าน 

2 ครมูีความรู้ ความเข้าใจใช้สื่อ และ/หรือ 
นวัตกรรมการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม              
จนเห็นผล สามารถถ่ายทอดประสบการณ์
ให้เพ่ือนครูขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษา
จนเห็นผลอย่างต่อเนื่อง                             

4.04 .63 มาก ≥ 3.51 ผ่าน 

X

X

X

X

24



ตำรำง 1 (ต่อ) 

ข้อ รำยกำร 
กำรปฏิบัติ ระดับ    

กำรปฏิบัติ 
เกณฑ์กำร
ประเมิน 

ผลกำร
ประเมิน  S.D. 

3 นักเรียนแกนน ามีความรู้ ความเข้าใจ 
เห็นคุณค่า เกิดศรัทธา มีส่วนร่วม              
เป็นหลักในการจัดกิจกรรมขับเคลื่อน
ภายในสถานศึกษา และ/หรือ                   
จัดกิจกรรมขยายผลสู่ภายนอก
สถานศึกษา 

4.29 .78 มาก ≥ 3.51 ผ่าน 

4 คณะกรรมการสถานศึกษารับรู้                     
มีความสนใจ มีส่วนร่วม เห็นคุณค่า         
ศรัทธา และสนับสนุนกิจกรรม        
การขยายผลการขับเคลื่อนสู่ภายนอก 
จนเห็นผล 

4.11 .63 มาก ≥ 3.51 ผ่าน 

 กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ 4.26 .54 มาก ≥ 3.51 ผ่าน 

5 อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม                 
มีผู้รับผิดชอบการใช้ ปรับปรุง ดูแล 
รักษา จัดการสภาพแวดล้อมส าหรับ   
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีแผนงาน/
โครงการ งบประมาณ มีศูนย์รวมข้อมูล
การขับเคลื่อน มีแผนผังแสดง         
ฐานการเรียนรู้ ชุมชนหรือหน่วยงานอื่น            
ได้ใช้ประโยชน์อย่างสม่ าเสมอ 

4.20 .53 มาก ≥ 3.51 ผ่าน 

6 มีฐานการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์                      
“อยู่อย่างพอเพียง” มีสื่อประกอบ                
การเรียนรู้ มีวิทยากรรับผิดชอบ                        
ฐานการเรียนรู้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
มีการประเมินผลการใช้ฐานการเรียนรู้                
อย่างเป็นรูปธรรม มีการพัฒนา                
อย่างต่อเนื่อง 

4.32 .67 มาก ≥ 3.51 ผ่าน 

       
 

X

X

X

X

X

X
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ตำรำง 1 (ต่อ) 

ข้อ รำยกำร 
กำรปฏิบัติ ระดับ    

กำรปฏิบัติ 
เกณฑ์กำร
ประเมิน 

ผลกำร
ประเมิน  S.D. 

 ควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนภำยนอก 4.05 .59 มาก ≥ 3.51 ผ่าน 

7 มีเครือข่ายการเรียนรู้ มีสถานศึกษาอ่ืน
เข้ามาศึกษาดูงานโดยไม่กระทบภารกิจ
หลักของสถานศึกษา เป็นสถานศึกษา
แกนน าของเครือข่ายขับเคลื่อน สามารถ
เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาสถานศึกษา            
อ่ืนให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงได้ 

4.04 .72 มาก ≥ 3.51 ผ่าน 

8 มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ประสานความร่วมมือ ได้รับการยอมรับ 
และความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการขยายผลการขับเคลื่อน                       
จนสามารถพัฒนาสถานศึกษาอ่ืน               
ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงได้ 

4.05 .54 มาก ≥ 3.51 ผ่าน 

 รวม 
 

4.15 .68 มาก ≥ 3.51 ผ่าน 
 

 

จากตาราง 1 พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                    
และนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบเพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียน โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบ
สร้าง 338) โดยรวมมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 4.15, S.D. = .68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า                                     
มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ข้อ 6                                          
มีฐานการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” มีสื่อประกอบการเรียนรู้                                        
มีวิทยากรรับผิดชอบฐานการเรียนรู้  มีแผนการจัดการเรียนรู้  มีการประเมินผลการใช้ฐานการเรียนรู้                                      
( = 4.32, S.D. = .67) ข้อ 3 นักเรียนแกนน าที่มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า เกิดศรัทธา มีส่วนร่วม              
เป็นหลักในการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนภายในสถานศึกษา และ/หรือจัดกิจกรรมขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษา      
( = 4.29, S.D. = .78) และข้อ 5 อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมมีผู้รับผิดชอบการใช้ ปรับปรุง ดูแล รักษา 
จัดการสภาพแวดล้อมส าหรับการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีแผนงาน/โครงการ งบประมาณ มีศูนย์รวมข้อมูล                           
การขับเคลื่อน มีแผนผังแสดงฐานการเรียนรู้  ชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืนได้ใช้ประโยชน์ อย่างสม่ าเสมอ                                       
( = 4.20, S.D. = .53) ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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 3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียน โรงเรียน                          
วัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) 

ตำรำง 2 แสดงจ านวนนักเรียน ร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์“อยู่อย่างพอเพียง”                       
  ของนักเรียน โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) ชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 
ระดับชั้น 

 

จ ำนวนนักเรียน
(คน) 

ผลกำรประเมิน (คน) 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

(0) (1) (2) (3) 
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 0 0 0 9 
ประถมศึกษาปีที่ 2 19 0 0 2 17 
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 0 0 1 11 
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 0 0 0 13 
ประถมศึกษาปีที่ 5 19 0 0 0 19 
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 0 0 1 10 

รวม 83 0 0 4 79 
ร้อยละ 100.00 0.00 100.00 

 จากตาราง 2 พบว่า ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง”                             
ของนักเรียน โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา  
2564 ตามความคิดเห็นของครูประเมินนักเรียน โดยรวมระดับดี รวมจ านวน 4 คน และระดับดีเยี่ยม                                
รวมจ านวน 79 คน ระดับดีข้ึนไป รวมจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ตำรำง 3 แสดงจ านวนนักเรียน ร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์“อยู่อย่างพอเพียง”                       
  ของนักเรียน โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) ชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
 

จ ำนวน
นักเรียน 
(คน) 

ผลกำรประเมิน (คน) 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

ไม่
ผ่ำน 

ผ่ำน ด ี
ดี

เยี่ยม 
ไม่

ผ่ำน 
ผ่ำน ดี 

ดี
เยี่ยม 

(0) (1) (2) (3) (0) (1) (2) (3) 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 19 0 0 1 18 0 0 1 18 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 0 0 0 14 0 0 0 14 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 0 0 2 16 0 0 1 17 

รวม 51 0 0 3 48 0 0 2 49 
ร้อยละ 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 
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 จากตาราง 3 พบว่า ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง”                               
ของนักเรียน โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1              
ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครูประเมินนักเรียน โดยรวมระดับดี รวมจ านวน 3 คน และระดับ                              
ดีเยี่ยม รวมจ านวน 48 คน ระดับดีข้ึนไป รวมจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 ตามความคิดเห็นของครูประเมินนักเรียน โดยรวมระดับดี รวมจ านวน 2 คน และระดับดีเ ยี่ยม                                     
รวมจ านวน 49 คน ระดับดีขึ้นไป รวมจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

สรุปผลกำรวิจัย  
  จากงานวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

1. การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                         
“อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียน โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338)  ครู                           
บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนักเรียน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโดยใช้
ระบบการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพงานของวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ควบคู่กับรูปแบบการบริหาร NOMTHO 
Model ส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้รับการพัฒนาเป็นแกนน าในการขยายผล                                                               
มีการจัดสภาพแวดล้อม ฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างเครือข่ายในการพัฒนา มุ่งเน้น
การศึกษาที่ยึดผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  เอกลักษณ์                                                        
ของสถานศึกษา และอัตลักษณ์ของนักเรียน มีการบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
นักเรียนมีความรู้  ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม มีการใช้ทักษะชีวิตที่ดี  ส่งผลท าให้นักเรียนสามารถ                    
ถอดบทเรียนจากฐานการเรียนรู้ ขยายผลสู่ชุมชนโรงเรียนเครือข่าย และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างยั่งยืน 

2. ผลการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์                        
“อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียน โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338)  โดยรวม                                                   
มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 4.15, S.D. = .68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีผลการปฏิบัติ                                     
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ประสบผลส าเร็จเนื่องจาก ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจน ามาใช้ในการบริหารจัดการ 
สามารถขับเคลื่อนถ่ายทอดขยายผลสู่ภายนอกจนเป็นที่ยอมรับ ครูมีความรู้ ความเข้าใจใช้สื่อและนวัตกรรม
การเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนเห็นผลสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพ่ือนครู นักเรียนแกนน า        
มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าเกิดศรัทธา มีส่วนร่วมเป็นหลักในการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนภายในสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษารับรู้ มีความสนใจ มีส่วนร่วม เห็นคุณค่า ศรัทธา และสนับสนุนกิจกรรมการขยายผล
การขับเคลื่อนสู่ภายนอกจนเห็นผล อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมมีการจัดการสภาพแวดล้อมส าหรับ                   
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีแผนงาน/โครงการ งบประมาณ มีศูนย์รวบรวมข้อมูลการขับเคลื่อน มีแผนผังแสดง
ฐานการเรียนรู้ ชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืนได้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ มีฐานการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” มีสื่อประกอบการเรียนรู้  มีแผนการจัดการเรียนรู้                                         
มีการประเมินผลการใช้ฐานการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม มีเครือข่ายการเรียนรู้  มีสถานศึกษาอ่ืนเข้ามาศึกษา              

X
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ดูงาน สามารถเป็นพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาสถานศึกษาอ่ืนให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงได้  มีความสัมพันธ์                                
ได้รับการยอมรับ และความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการขยายผลการขับเคลื่อน  

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง”ของนักเรียน โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงาน
สลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564                                                 
อยู่ในระดับดีข้ึนไปร้อยละ 100 นักเรียนเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน  
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม ระมัดระวัง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เห็นคุณค่า 
ของทรัพยากรต่าง ๆ ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และดูแลรักษาอย่างดี ใช้ทรัพย์สิน                                                                          
ของตนเองด าเนินชีวิตอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม                                                                   
มีการวางแผนการเรียนการท างาน การใช้ชีวิตประจ าวันบนพ้ืนฐานของความรู้ ข้อมูลข่าวสาร มีการวางแผน            
ป้องกันความเสี่ยงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข          

ข้อเสนอแนะ 
 1.  การน าผลการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เ พ่ือส่ง เสริมคุณลักษณะ                                                              

อันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียนไปใช้ ควรปรับกิจกรรมฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้อง                                                                     
และเหมาะสมกับความต้องการและบริบทของโรงเรียน 

2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อน
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียน 

เอกสำรอ้ำงอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2555). แนวทางการพัฒนาและประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้                      
           ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 
ศาลินา บุญเกื้อ และนันทกาญจน์ ชินประหนัษฐ์. (2557). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การถอดบทเรียน และ 
 วิเคราะห์อัตลักษณ์ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา.  
 กรุงเทพฯ: ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ. 
ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2564). สืบค้น 12 กรกฎาคม 2564,  
 จาก www.sufschool.net/sufschoo@gmail.com. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12. (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
 และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564). กรุงเทพฯ: ส านักนายกรัฐมนตรี. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2553). แนวทาง 

การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
พุทธศักราช 2551. กรุงเทพ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด. 

Cronbach, L.J. (1971). Essential of psychological testing (4thed.). New Youk: Harper & Row. 
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ชื่อเรื่อง  การพัฒนาการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ โรงเรียนวัดน้ำรัก(ประชาน้ำรัก) ปีการศึกษา 2564  

 

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวปราณี  เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำรัก(ประชาน้ำรัก)  
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

 

บทคัดย่อ 
 

 การว ิจ ัยคร ั ้งน ี ้ ใช ้ระเบ ียบว ิธ ีว ิจ ัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) 
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ดำเนินการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 กำหนดกรอบแนวคิด และองค์ประกอบบของการ
นิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระยะที่ 2 ออกแบบ
และปรับปรุงรูปแบบการพัฒนา ระยะที่ 3 นำไปทดลองใช้ภาคสนามและสรุปผลการทดลอง ผลการศึกษา
พบว่า ประสิทธิผลของการพัฒนาการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  1) ความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาพัฒนาการนิเทศภายในด้วย กระบวนการนิเทศ
แบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) รูปแบบ
การพัฒนาการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พบว่า
ทุกองค์ประกอบมีผลการประเมินการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีค่าร้อยละความก้าวหน้า เพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลอง เท่ากับร้อยละ 92.86 3) การ
ติดตามความคงทนของการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมระยะติดตามกับพฤติกรรมหลังการทดลอง โดยมีค่าร้อยละ
ความก้าวหน้า 50.00 ค่าเฉลี่ยของความต่าง +0.10 
 

คำสำคัญ: นิเทศภายใน, นิเทศ PIDRE 
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บทนำ 
การศึกษาของเด็กไทยในศตวรรษที ่ 21 เป็นการจัดการเรียนการสอนซึ ่งต้องเกิดจาก

กระบวนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายเหมาะสม โดยที่เด็กมีสิทธิและโอกาสที่จะรับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ เป็นยุคความรู้มากมายที่มีการเปลี่ยนแปลง ถ่ายโอน และเชื่อมโยงทั่วถึงกันอย่างรวดเร็วด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้มาก ในอดีตหน้าที่ของครู มีบทบาท
มากในด้านการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ครูเป็นผู้พูด นักเรียนเป็นผู้ฟัง แต่ในยุคศตวรรษที่ 21 หัวใจสำคัญ
ของการเรียนการสอน คือ เปลี่ยนจากครูสอน มาเป็นครูฝึก ต้องเปลี่ยนจากห้องที่สอน มาเป็นห้องทำงาน  
ครูเปลี่ยนจากการบอกเนื้อหาสาระ มาเป็นทำหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความท้าทาย ความสนุก ในการ
เรียน ให้แก่ศิษย์ โดยเน้นออกแบบการเรียนให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติ ครูสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้กับนักเรียนโดยการลงมือทำร่วมกันกับนักเรียน บทบาทของครูในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง และการจัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยนจากการเน้นที่การสอนของครูเป็นเน้นที่การเรียนรู้
ของนักเรียน และเปลี่ยนจากเน้นที่การเรียนของแต่ละบุคคล มาเป็นเน้นที่การเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม รวมทั้ง
เปลี่ยนจากการเรียนแบบเน้นการแข่งขันมาเป็นเน้นที่ความร่วมมือหรือช่วยเหลือแบ่งปันกัน จึงถือเป็นการ
เรียนรู้ร่วมกันไปกับกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนและสมาชิกที่อยู่ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (สำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2560) 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญ
ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนได้พัฒนาการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อให้ผู ้เรียนมีคุณภาพตาม  
มารฐานการศึกษา ประสานงานให้ข้าราชการครูในสังกัดสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
เกิดผลดีแก่การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน และการจัดกิจกรรมทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งใน
การบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน 
ส่งผลให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยให้ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน  
ที่รับผิดชอบ และยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบโดยกำหนดภารกิจหลักในการนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และตามแผนงานโครงการ
เพ่ิมประสิทธิผล (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2, 2564) 

โรงเรียนวัดน้ำรัก(ประชาน้ำรัก) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
เขต 2 การนิเทศภายในโรงเรียนยังมีปัญหาหลายประการที่ทำให้การนิเทศไม่ประสบผลสำเร็จ เช่นการกำหนด
นโยบายการนิเทศ ไม่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ขาดการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับ
หน่วยงานศึกษานิเทศก์ ไม่มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี ่ยวกับรูปแบบ แนวทางและเทคนิคการนิเทศภายใน  
ครูขาดสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน ไม่ยึดหลักการทำงานเป็นทีมและช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ตระหนักถึง
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ความสำคัญของกระบวนการนิเทศ ขาดเป้าหมายของการนิเทศที่ชัดเจนจึงไม่มีการประเมินผลการนิเทศเพ่ือ
การปรับปรุงพัฒนา   

จากข้อมูลข้างต้นทำให้ผู้วิจัยตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของการนิเทศภายใน จึงได้มี
แนวคิดในการพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพเพื ่อให้ผู ้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอนรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาและนำแนวทางการพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในโดยใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอันจะเป็นกระบวนการในการบริหารจัดการทางวิชาการที่จะช่วยสนับสนุนและ
เสริมสร้างการจัดการศึกษา สามารถที่จะดำเนินการจัดการนิเทศการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างยั่งยืนต่อไป และส่งผลดีต่อคุณภาพการบริหารจัดการ คุณภาพนักเรียน ให้มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ
เพื่อเป็นข้อมูลและเป็นทางเลือกสำหรับโรงเรียนนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการนิเทศภายในให้ประสบ
ผลสำเร็จต่อไป 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
  เพ่ือพัฒนาการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ โรงเรียนวัดน้ำรัก(ประชาน้ำรัก) ปีการศึกษา 2564 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ประชากรได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู รวมประชากรทั้งสิ้น 11 คน 
 ระยะที่ 1 การกำหนดกรอบแนวคิด และองค์ประกอบบของการนิเทศภายในด้วยกระบวนการ
นิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ    

1. การศึกษาองค์ประกอบของการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนวัดน้ำรัก(ประชาน้ำรัก) การวิจัยในระยะนี้ มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
เพ่ือให้ได้องค์ประกอบหลัก (Main Component) ที่จะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบการนิเทศภายใน
ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  โดยแบ่งวิธีดำเนินการวิจัยออกเป็น 
5 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (Document Analysis)  
การวิเคราะห์ในข้ันตอนนี้ คือ เอกสารวิชาการ รายงานการวิจัย สื่อบทความหรือฐานข้อมูลที่มี

เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนานิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  ซึ่งมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

 1.1 ขอบเขตเนื้อหาในการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องมีเนื้อหาที่ครอบคลุม 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนานิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ การวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 

 1.2 ผู้วิจัยใช้ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อ 1.1 เพื่อให้ได้องค์ประกอบที่สำคัญของการการ
พัฒนานิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และรายละเอียด 
ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อนำไปสังเคราะห์องค์ประกอบ และการสำรวจสภาพการพัฒนาด้านการนิเทศภายในด้วย
กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ในการวิจัยขั้นต่อไป 

ขั้นที่ 2 การศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ  
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์การนิเทศภายใน

ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  จำนวน 5 คน เพื่อให้ได้ทัศนะต่อ
การนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  วิธีการพัฒนา 
ตลอดจนข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย  

ขั้นที่ 3 การสร้างและพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 ผู้วิจัยสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับองค์ประกอบการนิเทศภายในโดยใช้แนวคิดชุมชนการ 

เรียนรู้ทางวิชาชีพ และศึกษาเอกสาร ตำรา ทฤษฎี หลักการ บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ
ภายในโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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  3.2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือการวิจัย คือแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  
  3.3 ผู้วิจัยนำข้อมูลจากการศึกษาทฤษฎี วิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วทำการ

วิเคราะห์เนื้อหา เพื่อจัดทำร่างองค์ประกอบของการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้
แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จำนวน 5 องค์ประกอบ 

3.3.1 วางแผนการนิเทศ (Planning-P)  
3.3.2 ให้ความรู้ความเข้าใจในการทำงาน (Informing-I)  
3.3.3 ลงมือปฏิบัติงาน (Doing-D)  
3.3.4 สร้างเสริมกำลังใจ (Reinforcing-R)  
3.3.5 ประเมินการนิเทศ (Evaluating-E)  

3.4 สร้างแบบประเมินความเป็นไปได้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าให้ครอบคลุม 
กรอบแนวคิดท้ัง 5 กระบวนการ  

  3.5 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามความเป็นไปได้ เสนอผู้เชี ่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับกรอบวิจัย 

3.6 นำแบบประเมินความเป็นไปได้ นำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความถูกต้องของภาษาโดยเทคนิค IOC  

ขั้นที่ 4 เก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นที่ 5 จัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ระยะที่ 2 การออกแบบและปรับปรุงรูปแบบการพัฒนา 
1. ขั้นตอนดำเนินการ 
1.1 วิเคราะห์ความต้องการจำเป็น(Needs Assessment) โดยนำข้อมูลผลการศึกษาสภาพ

ปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ในระยะที่ 2 มาหาค่าดัชนีความต้องการจำเป็น(Priority Needs Index) เพ่ือ
จัดลำดับความต้องการจำเป็นโดยการคำนวณ PNImodified 

1.2 สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best Practices) 
ด้านการนิเทศภายในโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จากสถานศึกษาจำนวน  

3 แห่งคือ สถานศึกษาขนาดใหญ่ สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดเล็ก  
1.3 ร่างแนวทางการนิเทศภายในโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
1.4 ประเมินความเหมาะสมของแนวทางการนิเทศภายในโดยใช้แนวคิดชุมชน 

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. การร่างรูปแบบการพัฒนาการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE  

โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
 3.1 การร่างรูปแบบการพัฒนา 
ในการร่างรูปแบบนั้น ผู้วิจัยได้นำผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม เพื่อมาเป็นกรอบแนวทางใน
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การร่างรูปแบบรูปแบบการพัฒนาการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  หลังจากนั้นได้นำร่างรูปแบบการพัฒนาไปขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญ  

 3.2 การปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดย
ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผู้วิจัยได้นำเอาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุง
รูปแบบการพัฒนา ดังนี้ 

1. นำประเด็นสำคัญที่ได้จากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ มาสรุปประเด็นสำคัญ หลังจากนั้น
ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

2. กำหนดกรอบของรูปแบบการพัฒนาการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE 
โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  พร้อมกับเอกสารประกอบรายงานการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนา โดยมีการจัดเรียงลำดับของเอกสารประกอบการรายงานการวิจัยเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการจัด
กิจกรรมการพัฒนา 

3. กำหนดรายละเอียดของชุดการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ และออกแบบกิจกรรมการ
พัฒนา 

4. จัดทำเอกสารประกอบรายงานการวิจัย ซึ่งเป็นการรวบรวมเอารูปแบบการพัฒนาการนิเทศ
ภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

ระยะที่ 3 การนำไปทดลองใช้ภาคสนาม และสรุปผลการทดลอง 
ขั้นที่ 1 การออกแบบการทดลอง 
หลังจากที่ได้ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการพัฒนาการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ 

PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และได้สร้างเอกสารเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้วิจัยได้นำเอาการพัฒนาการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE 
โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไปทดลองใช้กับครูในโรงเรียนวัดน้ำรัก(ประชาน้ำรัก) จำนวน 11 คน 
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยผู้บริหารและครูโรงเรียนดังกล่าว มีความพร้อมและความตั้งใจในการพัฒนา
ตนเอง สำหรับการออกแบบการทดลองได้กำหนดเป็นแบบกลุ่มเดียว มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ครั้ง คือก่อน
และหลังการทดลอง (One-group Pretest Posttest Design) ดังนี้ 

 
  

    
เมื่อ O1  หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE 

โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ก่อนการทดลอง 
  T   หมายถึง การใส่สิ่งทดลอง (รูปแบบการพัฒนา) 

 1 T  2  3
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O2 หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดย
ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หลังการทดลองทันที 

O3 หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดย
ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ 

ขั้นที่ 2 การดำเนินการทดลอง 
ลักษณะของการใส่สิ่งทดลอง (Treatment : T) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ  
ระยะที่ 1 การปฐมนิเทศ การประเมินตนเอง เป็นการพบปะชี้แจงการดำเนินงาน  
มีการตอบแบบประเมินการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ แล้วเดินทางเพื่อไปศึกษาดูงานโรงเรยีนที่
ประสบความสำเร็จทางด้านการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  ของโรงเรียน 3 ขนาด เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการพัฒนา หลังจากนั้นคณะผู้ศึกษาดูงาน
ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน เพื่อวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของโรงเรี ยนที่ตนปฏิบัติหน้าที่ และ
วิเคราะห์หาแนวทางในการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ระยะที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 
1. กิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์ก่อนอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นการทำความรู้จักกันระหว่าง

วิทยากรกับครูที่เป็นกลุ่มทดลองได้ทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกันและเป็นกัลยาณมิตร เพื่อให้กล้าที่จะ
อภิปรายและเสนอความคิดเห็นในขณะจัดการอบรม 
 2. ครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ และร่วมกิจกรรมการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศ
แบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  โดยมีลำดับขั้นตอนของกิจกรรม ดังนี้ 

2.1 ขั้นให้ความรู้ เป็นขั้นให้ความรู้แก่ผู ้เข้ารับการอบรมเกี ่ยวกับ การนิเทศภายในด้วย
กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  โดยแบ่งกลุ่มทดลองออกเป็นกลุ่มยอ่ย 
และสนทนากลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  นำเสนอผลการระดมสมองทั้งภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.2 ขั้นนำเสนอตัวแบบ เป็นขั้นของการนำเสนอตัวแบบการพัฒนาการนิเทศภายในด้วย
กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
 2.3 ขั้นการเสนอแนะและให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นขั้นของการให้ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ได้มีการเสนอแนะและให้ข้อมูลย้อนกลับ หลังจากที่อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการนิเทศภายในด้วยกระบวนการ
นิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ    
 2.4 ขั้นสร้างแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

2.5 การฝึกปฏิบัติการ เป็นกิจกรรมการพัฒนาการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ 
PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ    
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ระยะที่ 3 การติดตามและประเมินผล เป็นระยะการติดตามผลการพัฒนาการนิเทศภายใน
ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  โดยผู้วิจัยประเมินผลจากการทำ
แบบประเมินการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้กำหนดระยะของการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

ประเมินครั้งที่ 1 ประเมินทันทีหลังจากกลุ่มทดลองฝึกปฏิบัติการเสร็จ 
ประเมินครั้งที่ 2 ประเมินในสัปดาห์ที่ 4 หลังจากกลุ่มทดลองฝึกปฏิบัติการเสร็จ  
ขั้นที่ 3 การสรุปผลการทดลอง 
การวิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการดังนี้ 
1. การวิเคราะห์การพัฒนาการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ที่เข้าร่วมทดลองโดยวิเคราะห์ความก้าวหน้าของค่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการ
พัฒนาการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ตาม
รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  ทั้งก่อนและหลังการทดลอง 

2. วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการพัฒนาการนิเทศภายในด้วยกระบวนการ
นิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ในระยะติดตามผลหลังการเข้าร่วมปฏิบัติการพัฒนา 
2 ครั้ง คือ ประเมินครั้งที่ 1 ประเมินทันทีหลังจากกลุ่มทดลองฝึกปฏิบัติการเสร็จ ประเมินครั้ งที่ 2 ประเมินใน
สัปดาห์ที่ 4 หลังจากกลุ่มทดลองฝึกปฏิบัติการเสร็จ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อประเมิน
พฤติกรรมความคงทนต่อการพัฒนาการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ การดำเนินการวิจัยทั้ง 3 ระยะ แสดงได้ดังภาพที่ 2 
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ภาพที ่2 ขั้นตอนการวิจัย 
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สรุปผลการวิจัย 
 การนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
โรงเรียนวัดน้ำรัก(ประชาน้ำรัก) ปีการศึกษา 2564 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

(μ =4.80) โดยมีค่าร้อยละความก้าวหน้าโดยรวม 92.86 และการติดตามความคงทน กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
การนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากที่สุด (μ =4.90) เมื่อพิจารณาในรายองค์ประกอบย่อยพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.88-4.94 
มีค่าร้อยละความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยร้อยละ 50.00 ทั้งนี้เนื่องจากครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ
ชั ้นเรียน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ และรูปแบบการ
พัฒนาการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการจัด
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ 4 ชั่วโมง รวมเป็น 24 ชั่วโมง เป็น
กิจกรรมที่ได้วิเคราะห์ อภิปรายเสนอความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีการสรุป
ประเด็นสำคัญและนำเสนอผลการพัฒนา ในแต่ละครั้ง ทำให้ส่งผลในการพัฒนาทุกด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มินตรา ลายสนิทเสรีกุล (2559) ได้ทำการศึกษากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนสู่การ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา ผลการศึกษาพบว่าการ
สร้างจุดเริ่มแห่งความร่วมมือร่วมใจ การจัดให้ครูมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญระหว่างกัน ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม
เพื่อมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านค่านิยม การสนับสนุนให้มีการ
ร่วมมือกันในการทำงานรวมกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกันของครู มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ทุกรายการ 
และ ยุวดี มาเสถียร (2559) ได้ทำการศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 พบว่า 1) สภาพการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ
ด้านสร้างขวัญกำลังใจ และด้านที่มีระดับต่ำสุดคือ คือ ด้านการวางแผนการนิเทศ  
 

ข้อเสนอแนะ  
ควรวิจัยการประยุกต์ใช้แนวทางการนิเทศภายในโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ในแต่ละกลุ่มงานเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้การบริหารงานของสถานศึกษาเป็นองค์กรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศและได้
มาตรฐาน 
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ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือพัฒนา ทดลองใช้ และประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริม
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 โดยวิธีด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน 1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 2) การสร้างและพัฒนารูปแบบ ฯ โดย
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องและผลจากการศึกษาจากข้อ 1) น ามายกร่างและตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบ ฯ โดยผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบ
ประเมินรูปแบบ ฯ 3) การทดลองใช้รูปแบบ ฯ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 8 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 65 คน รวมจ านวน 73 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) การประเมินรูปแบบโดย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 8 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
ประเมิน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  
   1) ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
พบว่า มีผลการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาสภาพปัญหา พบว่า สภาพปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
ผลการศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 
พบว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการน าองค์กร 2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. 
ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. ด้านการจัดการกระบวนการ และ 5. ด้าน
ผลลัพธ์การด าเนินการ 2) ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร ขั้นต้น มีองค์ประกอบของรูปแบบ 6 องค์ประกอบ หลักการของรูปแบบ  
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ กลไกในการด าเนินการของรูปแบบ วิธีด าเนินการของรูปแบบ การประเมินผลการใช้
รูปแบบ และเงื่อนไขความส าเร็จของรูปแบบ 3) ผลการทดลองใช้รูปแบบ ฯ พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.26 และรูปแบบมีความเหมาะสม และมีความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.55, S.D.=0.48 ;  = 4.52, S.D.=0.49) ตามล าดับ 

 ค ำส ำคัญ : รูปแบบ, การบริหารสถานศึกษา, คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
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บทน ำ 
   โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการได้
มีนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดยมีเจตนารมณ์ที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 
2560-2579 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 ให้มีทักษะการเรียนรู้ การอ่านออก เขียนได้ 
คิดค านวณได้ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
การท างานและมีความรอบรู้ พัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย มีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคมเป็นคนดี 
มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวิจัย และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม โดยปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
ให้การพัฒนาคนให้ประสบความส าเร็จและมีคุณภาพ คือ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การ
จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรี ยน 
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ (ธีรศักดิ์  
อุปไมยอธิชัย, 2560); (อัจฉรา  นิยมาภา, 2561)  
   คุณภาพของคนในชาติเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณภาพการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นพ้ืนฐานส าคัญของ
การพัฒนาคนในชาติ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม 
พร้อมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถด ารงชีวิตในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข และจะเป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 
2560) แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน ความแตกต่างทั้งในด้านงบประมาณสนับสนุน คุณภาพบุคลากร หรือแม้แต่
ปัจจัยด้านผู้เรียนในแต่ละโรงเรียนล้วนส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา และแสดงถึงความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษาที่เกิดจากขนาดโรงเรียนซึ่งมีจ านวนนักเรียนที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งเป็นปัญหา
ส าคัญและเร่งด่วนที่ถูกจัดอยู่ในแผนพัฒนาประเทศตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ในการปฏิรูปการศึกษา ด้าน
การเพ่ิมการกระจายโอกาสและคุณภาพอย่างทั่วถึงเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน, 2562 : ออนไลน์) ในปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน คิดเป็นประมาณ 
ร้อยละ 50 ของโรงเรียนทั้งหมดในประเทศไทย และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต ซึ่งส่วนใหญ่มีสภาพ
ปัญหาในการบริหารจัดการโรงเรียนที่คล้ายกัน ดังนี้ 1) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ เช่น อัตราครูต่อนักเรียน 
และนักเรียนต่อห้องเรียนต่ ากว่ามาตรฐาน ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษา 2) ปัญหาด้านการเรียนการสอน เช่น ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมเพราะ
สอนไม่ตรงสาขาที่จบการศึกษา ครูสอนไม่เต็มเวลาและเต็มความสามารถ เนื่องจากมีภารกิจอ่ืนนอกเหนือจาก
การเรียนการสอนที่ครูต้องปฏิบัติ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 3) ปัญหาด้านความพร้อมของ
ปัจจัยสนับสนุน เช่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย เนื่องจากใช้เกณฑ์จ านวนรายหัวของเด็ก ส่งผลให้
โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการจัดสรรบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างเป็นจ านวนน้อย  
ไม่เพียงพอ และโรงเรียนไม่สามารถระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองและชุมชนได้มากนัก เนื่องจากผู้ปกครองและ
ชุมชนมีฐานะยากจน 4) ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานยังมีบทบาทน้อยในการเข้าไปบริหารจัดการโรงเรียน และผู้ปกครองมีฐานะยากจน ไม่สามารถสนับสนุน
การด าเนินงานของโรงเรียนได้เท่าที่ควร (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2558 : ออนไลน์) 
ส่งผลให้โรงเรียนในลักษณะดังกล่าว ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานได้ กระทรวงศึกษาธิการจึงมีแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กทั้งในระดับ
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ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพ่ือให้สามารถเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพสามารถด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง 
โดยการท าให้โรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้มีคุณภาพสูงขึ้นใน 4 ประการหลักที่ส าคัญ ได้แก่ คุณภาพนักเรียน 
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และคุณภาพการบริหาร
จัดการ (ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา, 2558)   
   โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดท าการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 65 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 คน ตั้งอยู่ในต าบล
บ่อแก้ว อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนหินลาดนารายณ์สารได้น านโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มาปฏิบัติ โดยมุ่ง
พัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปี
การศึกษาที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการบริหารเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนที่มี
คุณภาพ ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและ
มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจากนโนบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียน ต้องให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม อาศัยความร่วมมือ การประสานงานของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ทั้ง
บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น า มีการ
ท างานเป็นทีม โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การจัดการศึกษาเกิดคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ จ าเป็นต้องพัฒนาที่
ตรงกับความต้องการจ าเป็นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของบุคคลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษา แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เหล่านี้เป็น
ปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
   จากเหตุผล ความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนารูปแบบการบริหารที่เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน โดยมีกระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมและมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร โดย
เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสม มีประโยชน์ และมีความเป็นไปได้ ส าหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาโรงเรียนที่มีคุณภาพให้ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของนโยบายการศึกษา หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
   1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
   2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน 
หินลาดนารายณ์สาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
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   3. เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน                   
หินลาดนารายณ์สาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
   4. เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน 
หินลาดนารายณ์สาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
     1. ระเบียบวิธีกำรวิจัย 
              การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ครั้งนี้ใช้
รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
      ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำและแนวทำงกำรบริหำรสถำนศึกษำที่
ส่งเสริมคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก โรงเรียนหินลำดนำรำยณ์สำร สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3  
      กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหินลาดนารายณ์
สาร จ านวน 8 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหินลาดนารายณ์สารจ านวน 9 คน 3) 
ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 65 คน 
      ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรสถำนศึกษำที่ส่งเสริมคุณภำพโรงเรียนขนำด
เล็ก โรงเรียนหินลำดนำรำยณ์สำร สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3  
      กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา จ านวน 5 คน ซึ่ง
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
ไม่ต่ ากว่า 10 ปี และ/หรือ เป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับรางวัล และมีความเต็มใจให้ความคิดเห็นใน
การท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
          ขั้นตอนที่ 3 กำรทดลองใช้รูปแบบกำรบริหำรสถำนศึกษำที่ส่งเสริมคุณภำพโรงเรียน
ขนำดเล็ก โรงเรียนหินลำดนำรำยณ์สำร สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
      ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้รูปแบบในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร จ านวน 8 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-6 จ านวน 65 คน  
      ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินรูปแบบกำรบริหำรสถำนศึกษำที่ส่งเสริมคุณภำพโรงเรียน
ขนำดเล็ก โรงเรียนหินลำดนำรำยณ์สำร สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
      กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 8 คน และผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
              2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่  
      2.1 แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริม
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 
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      2.2  แบบประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
       2.3  แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
      2.4 แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน               
หินลาดนารายณ์สาร ปีการศึกษา 2564  
     3. กำรหำประสิทธิภำพของเครื่องมือ 
ขั้นตอนกำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ จ าแนกตามประเภทของเครื่องมือดังนี้ 
 1. แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือโดย  
  1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริม
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
      1.2 ร่างแบบสอบถาม สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริม
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึ กษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาตามข้อ 1  
      1.3 น าแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยในด้าน                       
ต่าง ๆ ได้แก่ ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) และ
ความเหมาะสมของภาษา (Wording) โดยหาเป็นค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามกับลักษณะเฉพาะกลุ่ม
พฤติกรรม (IOC = Index of Item - Objective Congruence) คัดเลือกค าถามทีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
มากกว่า 0.5 ไว้ใช้ ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ พบว่า แบบสอบถามทุกข้อมีค่าความสอดคล้องมากกว่า 
0.5 คิดเป็น ร้อยละ 100  
 2. แบบประเมินความเหมาะสม ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือโดย 
    2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริม
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
    2.2 ร่างแบบประเมินความเหมาะสมในการน ารูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีส่งเสริมคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
เขต 3 ไปใช้ 
    2.3 น าแบบประเมินเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ ความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามโครงสร้าง และความเหมาะสมของภาษา โดยหาเป็นค่าดัชนีความ
สอดคล้องของค าถามกับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม คัดเลือกค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.5 
ไว้ใช้ โดยผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดียวกับแบบสอบถาม และผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมื อ พบว่า ทุกข้อมีค่า
ความสอดคล้องมากกว่า 0.5 คิดเป็น ร้อยละ 100  
    2.4 น าแบบประเมินมาพิมพ์เป็นแบบประเมินฉบับสมบูรณ์แล้วน าไปเก็บข้อมูลเพ่ือท าการวิจัย
ต่อไป 
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 3. แบบประเมินความเป็นไปได้ ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือโดย 
    3.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริม
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
    3.2 ร่างแบบประเมิน ความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริม
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ไปใช้ 
    3.3 น าแบบประเมินเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ ความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามโครงสร้าง และความเหมาะสมของภาษา โดยหาเป็นค่าดัชนีความ
สอดคล้องของค าถามกับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม คัดเลือกค าถามทีมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.5 
ไว้ใช้ โดยผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดียวกับแบบสอบถาม และผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ พบว่า ทุกข้อมีค่า
ความสอดคล้องมากกว่า 0.5 คิดเป็น ร้อยละ 100  
    3.4 น าแบบประเมินมาพิมพ์เป็นแบบประเมินฉบับสมบูรณ์แล้วน าไปเก็บข้อมูลเพื่อท าการวิจัย
ต่อไป 
     4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
      งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ผู้วิจัยมี
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย โดย  
      4.1 ข้อมูลจากแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่
ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ผู้วิจัยน าส่งและรับคืนแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง พร้อมทั้ง
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพ่ือน าผลการตอบไปจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 80 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา 80 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  
      4.2 ข้อมูลจากแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ผู้วิจัยท าหนังสือจาก
โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร ถึงผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือในการวิจัย ด าเนินการจัดท ารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบและเครื่องมือไปใช้ โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวม
แบบประเมินด้วยตนเอง พร้อมทั้งด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบแบบประเมิน เพ่ือน า
ผลการตอบไปจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
     5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
      5.1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริม
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึ กษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 จากแบบสอบถาม 
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        5.1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
        5.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ
สถานภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สอบถามระดับการปฏิบัติสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาของการ
บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
        5  หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ สภาพปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด 
        4  หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ สภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก 
        3 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ สภาพปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
        2 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ สภาพปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
        1 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ สภาพปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
        5.1.3 การแปลความหมาย โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
เทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 
        4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ  สภาพปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด 
        3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ  สภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก 
        2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ  สภาพปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
        1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ  สภาพปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
        1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ  สภาพปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
        5.1.4 วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 
3 จากข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบถามในลักษณะเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
      5.2  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและข้อสรุปของผู้ทรงคุณวุฒิ จากแบบ
สัมภาษณ์ น าข้อมูลมาพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน    
หินลาดนารายณ์สาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
      5.3  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมในการน ารูปแบบและคู่มือการบริหาร
สถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ไปใช้ในการปฏิบัติ 
        5.3.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมิน 
        5.3.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้รวบรวมจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้ตอบแบบประเมิน 
เกี่ยวกับสภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน และความเหมาะสมในการน ารูปแบบและคู่มือการบริหาร
สถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ไปใช้ ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
        5  หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ สภาพปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด 
        4  หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ สภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก 
        3 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ สภาพปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
        2 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ สภาพปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
        1 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ สภาพปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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        5.3.3 การแปลความหมาย โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
เทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 
        4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ  สภาพปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด 
        3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ  สภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก 
        2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ  สภาพปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
        1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ  สภาพปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
        1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ  สภาพปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
      5.4 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบและคู่มือการบริหาร
สถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกั ดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ไปใช้ในการปฏิบัติ 
        5.4.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมิน 
        5.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้รวบรวมจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้ตอบแบบประเมิน 
เกี่ยวกับสภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน และความเป็นไปได้ ในการน ารูปแบบและคู่มือรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ไปใช้ ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
        5  หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ สภาพปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด 
        4  หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ สภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก 
        3 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ สภาพปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
        2 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ สภาพปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
        1 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ สภาพปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
        5.4.3 การแปลความหมาย โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
เทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 
        4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ  สภาพปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด 
        3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ  สภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก 
        2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ  สภาพปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
        1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ  สภาพปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
        1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ  สภาพปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1. หาคุณภาพของแบบสอบถาม 
         หาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยหาค่าเฉลี่ยการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด โดยใช้สูตรดัชนี
ความสอดคล้อง IOC (สมนึก  ภัททิยธนี, 2554) 

สูตร IOC  =   

  เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องของคุณลักษณะที่ต้องการวัดกับ
จุดประสงค์ของการวัด 
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    แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
   N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

     2. สถิติพ้ืนฐาน 
  2.1 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) โดยค านวณจากสูตร (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553)  

      =  

   เมื่อ    แทน ค่าเฉลี่ย  
     แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
    N แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
           2.2 ร้อยละ (Percentage) โดยค านวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 

    P  =    x 100 

   เมื่อ P แทน ร้อยละ 
    f แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
    N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
  2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยค านวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด,  
2553) 

   S  =   

  เมื่อ S แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   X แทน คะแนนดิบแต่ละตัว 
    แทน คะแนนเฉลี่ย 
   N แทน จ านวนคนทั้งหมด 
    แทน ผลรวม 

 
สรุปผลกำรวิจัย 
   ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำและแนวทำงกำรบริหำรสถำนศึกษำที่ส่งเสริม
คุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก โรงเรียนหินลำดนำรำยณ์สำร สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำฬสินธุ์ เขต 3  
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 
จ านวน 8 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหินลาดนารายณ์สารจ านวน 9 คน 3) 
ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 65 คน ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริม
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 สามารถน าเสนอได้ดังนี้ 
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 1. ผลกำรศึกษำสภำพปัจจุบันกำรบริหำรสถำนศึกษำที่ส่งเสริมคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก 
โรงเรียนหินลำดนำรำยณ์สำร สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 แสดงดัง
ตารางที่ 1  
 
ตำรำงท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารสถานศึกษาท่ีส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน                       
              หินลาดนารายณ์สาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ในภาพรวม  
 

รำยกำร n = 80 ระดับกำรปฏิบัติ ล ำดับ 
X S.D. 

1. ด้านการน าองค์กร 3.79 0.79 มาก 5 
2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3.87 0.63 มาก 2 
3. ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้                 
    ส่วนเสีย 

3.98 0.62 มาก 1 

4. ด้านการจัดกระบวนการ 3.86 0.76 มาก 3 
5. ด้านผลลัพธ์การด าเนินการ 3.84 0.72 มาก 4 

ค่ำเฉลี่ยรวม 3.87 0.70 มำก  

 จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพปัจจุบันการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ทั้ง 5 ด้าน มีผล
การปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 จ าแนกเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีระดับการปฏิบัติสูงสุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 รองลงมาได้แก่ด้านที่ 2 ด้านการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 ด้านที่ 3 ด้านการจัด
กระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 ด้านที่ 4 ด้านผลลัพธ์การ
ด าเนินการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 และด้านที่มีผลการปฏิบัติน้อย
ที่สุด คือ ด้านที่ 1 ด้านการน าองค์กร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 
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2. ผลกำรศึกษำสภำพปัญหำกำรบริหำรโรงเรียนขนำดเล็ก โรงเรียนหินลำดนำรำยณ์สำร สังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 แสดงดังตารางที่ 2 

ตำรำงท่ี 2 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัด   
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ในภาพรวม  
  

รำยกำร n = 80 ระดับปัญหำ ล ำดับ 
X S.D. 

1. ด้านการน าองค์กร 2.14 0.62 น้อย 3 
2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2.15 0.55 น้อย 2 
3. ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้                  
    ส่วนเสีย 

2.03 0.56 น้อย 5 

4. ด้านการจัดกระบวนการ 2.13 0.53 น้อย 4 
5. ด้านผลลัพธ์การด าเนินการ 2.18 0.54 น้อย 1 

ค่ำเฉลี่ยรวม 2.13 0.56 น้อย  

 จากตารางที่ 2 พบว่า สภาพปัญหาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน สภาพปัญหาอยู่ใน
ระดับน้อย โดย มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.13 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 จ าแนกเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่ 5 ด้านผลลัพธ์การด าเนินการ มีระดับปัญหาสูงสุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.18 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.54 รองลงมา ได้แก่ ด้านที่ 2 ด้านการวางแผนกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.15 และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 ด้านที่ 1 ด้านการน าองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.14 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.62 ด้านการจัดกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.13 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.53 และด้านที่ 3 ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีปัญหาน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.03 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 
      ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรสถำนศึกษำที่ส่งเสริมคุณภำพโรงเรียนขนำด
เล็ก โรงเรียนหินลำดนำรำยณ์สำร สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3  
      กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา จ านวน 5 คน ซึ่ง
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการศึกษา   
ไม่ต่ ากว่า 10 ปี และ/หรือ เป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับรางวัล และมีความเต็มใจให้ความคิดเห็นใน
การท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน
หินลาดนารายณ์สาร จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก น ามาเป็นกรอบสาระ
และส่วนประกอบของรูปแบบจัดท าร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร ได้องค์ประกอบของรูปแบบ 6 ด้าน ได้แก่  1) หลักการของรูปแบบ                          
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2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กลไกการด าเนินการของรูปแบบ 4) วิธีด าเนินการของรูปแบบ 5) การ
ประเมินผลการใช้รูปแบบ และ 6) เงื่อนไขความส าเร็จของรูปแบบ 
          ขั้นตอนที่ 3 กำรทดลองใช้รูปแบบกำรบริหำรสถำนศึกษำที่ส่งเสริมคุณภำพโรงเรียน
ขนำดเล็ก โรงเรียนหินลำดนำรำยณ์สำร สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
      ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้รูปแบบในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร จ านวน 8 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-6 จ านวน 65 คน  
      ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร ปีการศึกษา 2564            
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าปีการศึกษา 
2563 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.54 ดังตารางที่ 3   
 ตำรำงท่ี 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ 
ปีกำรศึกษำ 2564 

ผลสัมฤทธิ์ 
ปีกำรศึกษำ 2563 

ผลกำรพัฒนำ 
(ค่ำเฉลี่ย) 

ภาษาไทย 80 90.05 82.74 +7.31 
คณิตศาสตร์ 80 90.23 83.54 +6.69 
วิทยาศาสตร์ 80 88.77 82.04 +6.73 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 85 88.73 80.31 +8.42 
ภาษาต่างประเทศ 75 84.55 77.92 +6.63 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 92.93 80.89 +12.04 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 90.31 80.18 +10.13 
ศิลปะ 80 90.98 80.62 +10.36 

เฉลี่ยรวม 80 89.57 81.03 +8.54 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2564 เท่ากับ 89.57 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 81.03 ซึ่งผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้น +8.54 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสองปีการศึกษาผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนดไว้ อีกทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปี
การศึกษา 2564 เพ่ิมข้ึนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินรูปแบบกำรบริหำรสถำนศึกษำที่ส่งเสริมคุณภำพโรงเรียน
ขนำดเล็ก โรงเรียนหินลำดนำรำยณ์สำร สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
      กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 8 คน และผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
      ผลการประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร พบว่า 
      1) ด้านหลักการของรูปแบบ จากการประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริม
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร พบว่า มี 6 หลักการ ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วม 
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หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอ านาจ หลักการใช้เครือข่ายการจัด
การศึกษา และหลักความต่อเนื่องยั่งยืน  
      2) ด้านวัตถุประสงค์ของรูปแบบ จากผลการประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่
ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร พบว่า วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้มากที่สุด รองลงมา คือ ข้อ 2 เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะผู้บริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก แสดงให้เห็นว่า การบริหารจัดการศึกษา ถึงแม้ว่าจะด าเนินการ
โดยใช้เทคนิค กระบวนการบริหารแบบใดก็แล้วแต่เป้าหมายของการจัดการศึกษาคือ  พัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน ให้ได้ตามหลักสูตรการศึกษา 
      3) ด้านกลไกการด าเนินการตามรูปแบบจากการประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่
ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร คือ กลไกการด าเนินการที่มีความเหมาะสม มี
ความเป็นไปได้มากที่สุด ต้องด าเนินการระดับโรงเรียน โดยเฉพาะกลไกในการที่โรงเรียนขนาดเล็กจะน าไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง และการจัดระบบก ากับ 
ติดตาม ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน โรงเรียนขนาดเล็กจัดกลไกส าคัญโดยด าเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู 
และผู้ที่ เกี่ยวข้อง ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้ง  3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านความสามารถ และด้าน
คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง และจัดกลไกในการด าเนินการจัดระบบ การ
ก ากับ ติดตาม และการนิเทศภายใน การปฏิบัติงานของบุคลากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และสร้างขวัญก าลังใจ โดยมีการนิเทศแบบกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และด าเนินการสรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลให้ได้ข้อมูลที่จะน าไป ปรับปรุง และพัฒนา  
      ดังนั้น การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการการศึกษา โรงเรียนจัดแบ่งสายงานการ
บริหารการศึกษาอย่างชัดเจน และด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ที่เก่ียวข้อง และปรับ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพความพร้อมของผู้ เรียน จัดกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการวางแผนนิเทศภายในโรงเรียนประสบผลส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพราะมีการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนที่ดี มีการนิเทศภายใน การมอบหมายงาน การควบคุม ก ากับและ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมอ 
      4) ด้านการด าเนินการตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สามารถด าเนินการได้ตามล าดับขั้นตอนในการบริหารงาน 5 ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านการน าองค์กร 2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 4) ด้านการจัดกระบวนการ และ 5) ด้านผลลัพธ์การด าเนินการ ภายใต้การบริหารจัดการตามหลัก PDCA 
จากผลการประเมินรูปแบบด้านวิธีด าเนินการตามรูปแบบ พบว่า ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ส่วนรายข้อ ปรากฎว่า ข้อที่มี ความเหมาะสมมากที่สุดคือ การสร้างขวัญและก าลังใจให้
บุคลากร และข้อที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน  มีความเป็นไปได้
มากที่สุดคือ จัดท าแผนการบริหารวิชาการ ด้านที่มีความเป็นไปได้น้อยที่สุด คือ มีการสรรหาและการบรรจุ
บุคลากรอย่างเพียงพอ ซึ่งมีวิธีการด าเนินการตามรูปแบบ 
      5) ด้านการประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สามารถน าประเด็นส าคัญมาอภิปรายผล ในข้อที่มีความเหมาะสม มีความเป็นไป
ได้ มากที่สุด คือ ประเมินคุณภาพนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษา ได้แก่ 1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียน 2) ประเมินสมรรถนะผู้เรียน 3) ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 4) ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ จะท าให้โรงเรียนขนาดเล็กได้พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน  
      6) ด้านเงื่อนไขความส าเร็จ จากการประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริม
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สามารถน าประเด็นส าคัญด้านเงื่อนไขความส าเร็จมา
อภิปรายผล คือ ประเด็นที่มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้มากที่สุด คือผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กต้องมี
ภาวะผู้น าทางวิชาการและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ครูและบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กต้องมีการพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง และโรงเรียนขนาดเล็กต้องมีการสร้างเครือข่ายร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จึงจะท าให้โรงเรียนขนาดเล็กบริหารจัดการประสบผลส าเร็จ  (Instructional Leadership) ของ
ครูใหญ่ภายในบริบทการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน 
พบว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษา นั้น ครูใหญ่จ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าทางการสอนและ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ก ากับเป้าหมายโรงเรียนส่งเสริมการท างานของ
ครูและการเรียนรู้ รวมทั้งสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพของครู แต่พฤติกรรมการเป็นผู้น าเหล่านี้ยังไม่
เพียงพอ ครูใหญ่ยังต้องใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่าง  ๆ เพ่ือที่จะก าหนด
เป้าหมายการจัดการเรียนการสอน และสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนเพ่ือบรรลุเป้าหมายนั้น  

ข้อเสนอแนะ 
   1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
          1.1 ควรน าผลจากการวิจัยที่พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบมีความส าคัญทั้ง 6 องค์ประกอบ คือ 
หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ กลไกการด าเนินการ วิธีด าเนินการตามรูปแบบ การประเมิน
รูปแบบ และเงื่อนไขความส าเร็จ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะด้านเงื่อนไข
ความส าเร็จ คือ ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กมีภาวะผู้น าทางวิชาการ และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โรงเรียนขนาดเล็กใช้เครือข่าย
ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้วิจัยเสนอแนะให้โรงเรียนขนาดเล็กได้น าเงื่อนไขความส าเร็จเหล่านี้ไป
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งเพ่ือคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 
 1.2 โรงเรียนขนาดเล็กควรส่งเสริม สนับสนุนการจัดหา และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีน าไป
พัฒนาการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน  
 1.3 ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องควรศึกษารูปแบบการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผลน าไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนขนาดเล็กของตนเองอย่างจริงจัง
และขยายผลน าไปใช้ในโรงเรียนขนาดเล็กอ่ืน ๆ ต่อไป 
 1.4 ควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเพ่ือยกระดับมาตรฐานการบริหารโรงเรียน 
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 1.5 จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าการจัดระบบนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานไม่มี
ความต่อเนื่องและเป็นระบบ ควรมีการจัดระบบการนิเทศติดตามอย่างสม่ าเสมอ และประเมินผลการ
ด าเนินการบริหารจัดการ และน าผลมาพัฒนาปรับปรุงและแก้ไข เพ่ือให้การบริหารและสามารถแก้ปัญหาได้ทัน
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ เพ่ือสามารถทราบถึงความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนต่อไป 
 1.6 ด้านผู้ปกครองขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการโรงเรียน ควรมีการประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเพ่ือให้ได้รับความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีการมอบรางวัลต่อผู้สร้างประโยชน์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจภายใน 
   2. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
 2.2 ควรท าการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบถอดบทเรียนในโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ประสบผลส าเร็จระดับประเทศ 
 2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยผลของการน ารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ก และขยายผลสู่โรงเรียนขนาดเล็กแห่งอ่ืน ๆ เพ่ือสามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กให้มีคุณภาพมากข้ึน   
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ชื่อเรื่อง  นวัตกรรมรูปแบบการมีส่วนร่วม Step BL Model 
 

ชื่อผู้วิจัย นางจันทรพิมพ์ นามสกุล รัตนเดชก าจาย  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา  
  เขต/อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สพม.นครปฐม 
  มือถือ 081-857-6755    E-mail address : sd.pim28@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 6 ของโรงเรียนบางเลนวิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น มีผลการติด 0 ร มส. มผ. น้อยลง และมีค่า
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 60 ของจำนวน
นักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบางเลนวิทยามีการพัฒนาระบบ                    
การจัดการเรียนการสอน  โดยมุ ่งพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณภาพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้  3. ระบบ                        
การพัฒนาการบริหารจัดการงานในโรงเรียนบางเลนวิทยาทั้ง 4 งาน เกิดการพัฒนาและสามารถขับเคลื่อน
อย่างเป็นระบบได้มากข้ึน ทั้ง 4 งาน 
  ผลการวิจัยพบว่า 
  สรุปผลการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม พบว่า ข้าราชการครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก               
ด้านการบริหารงานทั้ง 4 งาน ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
งบประมาณ และการบริหารงานทั ่วไป โดยใช้นวัตกรรมรูปแบบการมีส่วนร่วม STEP BL MODEL เป็น
กระบวนการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการ และครอบคลุมไปถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพมากขึ้น นักเรียนที่มีปัญหาการติด 0 ร มส. มผ. ลดน้อยลง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนบางเลนวิทยา (ชศ.บ.ว.)               
สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนบางเลนวิทยา ชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน       
มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้น ส่งผลให้การขับเคลื่อน
ระบบบริหารจัดการของสถานศึกษามีคุณภาพดีขึ้น 
 
คำสำคัญ 
                 1. ประสิทธิภาพ 
  ประสิทธิภาพ คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดต้นทุน คุ้มค่า โดยด าเนินงาน
ให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด และมีคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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       2. นวัตกรรม 
   นวัตกรรมเป็นแนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือ
เกิดการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น การน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้                     
การท างานนั้นได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานอีกด้วย 
   3. การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
   หลักการส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การสร้างบรรยากาศในการท างานแบบ  
ประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ผู ้เข้าร่วมงานได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและรับผิดชอบ        
สิ่งเหล่านั้นจะท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความเข้าใจในปัญหาของหน่วยงาน และเป็นสิ่งจูงใจให้ท างานอย่างเต็มที่        
      4. สถานศึกษาต้นแบบนวัตกรรม 
        โรงเรียนที่ริเริ ่มใช้นวัตกรรมทางการศึกษาและทดลองใช้นวัตกรรม เพื่อพัฒนานวัตกรรม               
การบริหารจัดการและพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบางเลนวิทยา 
       5. โรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรม 
        โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กที่สนใจเข้าร่วมเครือข่าย Focus Group ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เพื ่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม โรงเรียนภัทรญาณวิทยา โรงเรียนศาลาตึกวิทยา โรงเรียนสระ
กระเทียมวิทยา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา โรงเรียนสถาพรวิทยา โรงเรียน
บัวปากท่าวิทยา โรงเรียนบางหลวงวิทยา และโรงเรียนแหลมบัววิทยา 
       6. การบริหารงานวิชาการ 
   งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 มุ่ งเน้น      

การกระจายอ านาจในการบริหารสถานศึกษามากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดย

อิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วม

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษา มีความเข้มแข็งในการบริหารและ     

การจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดและประเมินผล และการจัดปัจจัย

เกื้อหนุน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

   7. การบริหารงานงบประมาณ 

   การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา มุ ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาให้มีความคล่องตัว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลส าเร็จ และการ

บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหา

รายไดจ้ากการบริการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน 
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   8. การบริหารงานบุคคล 

    การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคัญ มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา ด าเนินการด้านการบริหารงานให้เกิดความคล่องตัวอิสระ
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู ้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั ่นคงและความก้าวหน้าใน        
การพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ  

  9. การบริหารงานทั่วไป  
   การบริหารงานทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร การบริการงานอื่น ๆ 
เพื่อบรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม 
สนับสนุน และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้
นวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการ
บริหารงานที่มุ่งเน้นผลส าเร็จของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจน
การมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
   10. การบริหารสถานศึกษาคุณภาพ 
   การบริหารสถานศึกษาคุณภาพ เป็นการน าหลักการและนโยบายของการจัดการศึกษา              
โดยด าเนินการให้เป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ การจัดการศึกษาจะเกิดผลดีมีคุณภาพตามจุดประสงค์ที่วางไว้
ขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการและการด าเนินการของโรงเรียน เพราะโรงเรียนเป็นหน่วยงานที่สัมผัสกับตัว
นักเรียนโดยตรง โรงเรียนจะต้องสร้างองค์กรของตนให้เป็นองค์การที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อท าหน้าที่
ส ่งเสริมการจัดการความรู ้ พัฒนาความรู ้ พัฒนา ความคิด และพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้การบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพมีการใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ซึ่ง
จัดเป็นกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
   11. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
   การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการร่วมคิดแกไขปัญหาหนึ่ง 
ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง แต่การศึกษาโดยใช้กระบวนการกลุ่มกต้องอ้างอิงทฤษฎีและแนวคิดใน
การวิจัยเชิงคุณภาพที่ต้องอาศัยกระบวนอย่างเป็นระบบในการรวบรวมข้อมูล รวมถึง เทคนิคในการจัด
เตรียมการสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใช้ในการตอบค าถามงานวิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดย
มีล าดับขั้น ดังนี้ 1) ประเด็นค าถาม 2) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3) ควบคุมสถานการณ์ และ4) สรุปประเด็น
ร่วมกัน 
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   12. สเต็ป บี แอล โมเดล (STEP BL Model) 
   แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม สเต็ป บี แอล โมเดล (STEP BL Model) การบริหารที่เปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท างาน จึงก่อให้เกิด
ความรู้สึกผูกพันและตกลงใจร่วมกันในการบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย การบริหารสถานศึกษาคุณภาพ มี
แนวคิดมาจากการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ (PDCA) ซึ ่งจัดเป็นกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ หมายถึง P: Plan การวางแผนประมวลข้อมูลส าคัญต่างๆ เพื่อให้เราได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้   
D: Do คือ การลงมือท าตามแผนที่ได้วางเอาไว้อย่างมีระบบและต่อเนื ่อง  C: Check คือ การตรวจสอบ 
วิเคราะห์ ประสิทธิภาพการท างานและตรวจสอบว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น และ A: Act การหาวิธีการปรับปรุง
แก้ไขปัญหา เพื่อน ามาวางแผนใหม่เพื ่อให้ได้ตรงตามเป้าหมายและคุณภาพงานที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นของ          
การด าเนินงานตามวงจรอย่างต่อเนื่องหลายๆครั้ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาทุก  ๆ ครั้งของการด าเนินงานโดยน า
ผลการด าเนินงานไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามหลักการทรงงานของ
ศาสตร์พระราชา ที่เน้นการเข้าใจ คือ เข้าใจปัญหา เข้าใจหนทางแก้ไข เข้าใจกระบวนการจัดการ เข้าถึง คือ 
เข้าถึงการกระท า สร้างความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง ความสามัคคี ร่วมจิตร่วมใจของผู้ปฏิบัติ และพัฒนา คือ 
เข้าถึงกัน ส่งผลต่อการด าเนินงานพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อน าแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมการบริหารงาน
อย่างมีคุณภาพ (PDCA) ตามหลักการทรงงานของศาสตร์พระราชา โดยมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 1. ส ารวจสภาพ
และปัญหาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มี
บริบทใกล้เคียงกัน โดยพิจารณาจากขนาดของโรงเรียนและความพร้อมในการเข้าร่วมโรงเรียนเครือข่ายเป็น
ส าคัญ 2. สร้างทีมงาน วางแผน และประชุมเพื่อสร้างความตระหนักในกรอบแนวคิด วิธีการปฏิบัติ เพื่อน าไป
ปฏิบัติร่วมกัน 3. ก าหนดนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 4. กระบวนการ Focus Group เพื่อสะท้อนความคิดและแนวทางพัฒนานวัตกรรม
ให ้ เหมาะสมของบร ิบทของโรงเร ียนน ั ้น ๆ 5. ทดลองนว ัตกรรมการบร ิหารจ ัดการร ูปแบบการมี                        
ส่วนร่วม STEP BL Model ในโรงเรียนเครือข่ายภายใต้สถานการณ์เดียวกัน 6. ติดตามประเมินผล และจ าแนก
ประสิทธิภาพการบริหารนวัตกรรมการบริหารจัดการรูปแบบการมีส่วนร่วม STEP BL Model  7. รวบรวม 
สรุปผล และจัดล าดับประสิทธิภาพในรูปแบบของขนาดโรงเรียน และผลการทดลองใช้นวัตกรรมการบริหาร
จัดการรูปแบบการมีส่วนร่วม STEP BL Model 8. สรุปกระบวนการ Focus Group เพื ่อน าผลที่ได้จาก                             
การประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมการบริหารจัดการรูปแบบการมีส่วนร่วม STEP BL Model ที่มีผลต่อ
การบริหารจัดการโรงเรียนเครือข่าย เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมต่อไป และโรงเรียนบางเลนวิทยา
ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ โดยใช้นวัตกรรมรูปแบบการมีส่วนร่วม สเต็ป บี แอล โมเดล (STEP BL Model)                                   
เป็นกระบวนการขับเคลื่อนด้านการบริหารสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนบางเลนวิทยาได้รับรางวัลนวัตกรรม
ดีเด่นด้านการบริหารจัดการระดับเหรียญทอง เป็นสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา     
ตามโครงการ Innovations for Thai Education (IFTE) วิจ ัยนวัตกรรมการศึกษาเพื ่อพัฒนาการศึกษา      
จังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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บทนำ 
 สังคมไทยในปัจจุบันนี้ อยู่ในช่วงสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้กระแส

โลกาภิวัตน์ ทำให้ประเทศไทยต้องผลักดันในด้านต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน รวมทั้งด้านการศึกษา  ซึ่งการศึกษาถือ

เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ทุกคน เพราะการศึกษานั้นถือเป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพของ

บุคคล พร้อมทั้งพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง สภาวการณ์ที่มี

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทันต่อ ทิศทางของกระแสโลกสอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา              

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559 : 4) ได้กำหนดหลักการสำคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ไว้ว่า  “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุข

ภาวะที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู ้ มีความรู ้ มีทักษะ มีความคิด

สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี  มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่าง

เกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ดังนั้น “คน” คือ

ทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง เป้าหมายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการเตรียมทรัพยากร

บุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งจำเป็นการ

พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคคล ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในการทำงาน 

รวมทั้งคุณภาพการศึกษาจะสะท้อนถึงคุณภาพของคนที่เป็นผลิตผลของการจัดการศึกษา สถานการณ์ปัจจุบัน

สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความเหลื่อมล้ำและแตกต่างกัน ทั้งในด้านงบประมาณ คุณภาพ ของบุคลากร หรือ

แม้แต่ปัจจัยด้านผู้เรียน รวมทั้งปัจจัยเอื้ออื่น ๆ เช่น ความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การสนับสนุนจากชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา และการติดตามช่วยเหลืออย่าง

ใกล้ชิดจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัด

การศึกษา อีกทั้งปัจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง มีการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาเอง คุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการบริหารจัดการจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งการบริหารจัดการ

สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 39 ได้กำหนดให้กระทรวงกระจาย

อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยยึดหลักการจัดระบบ

โครงสร้าง กระบวนการจัดการศึกษาให้มีความเป็นเอกภาพในด้านโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 

ด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป เพื่อให้

เกิดความคล่องตัวและมีอิสระในการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล     

 การบริหารงานในสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ให้เกิดประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารงาน การวางแผน การดำเนินงาน 
การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล การใช้กลยุทธ์หรือวิธีการของผู้บริหาร เพ่ือเป็นแนวคิดในการดำเนินงานต่าง ๆ ต้อง
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คำนึงถึงความปลอดภัย และต้องระมัดระวังเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่สามารถ
ดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในระดับที่ปลอดเชื้อได้ สถานศึกษาทุกแห่งจึงต้องมีมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตให้
เกิดคุณภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของทางโรงเรียนที่จะต้องพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรี ยนได้รับ             
การเรียนรู้อย่างปลอดภัย อีกทั้งทางโรงเรียนยังประสบปัญหาการเปลี่ยนผ่านผู้บริหาร ด้วยผู้อำนวยการครบ
วาระเกษียณอายุราชการและมีผู ้บริหารท่านใหม่เข้ามาบริหาร จึงเป็นสาเหตุสำคัญของความต่อเนื่องใน                
การบริหารจัดการ ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้และระยะเวลาในการทำความเข้าใจ ในขณะที่การบริหารจัดการด้าน
การเรียนการสอนแลการบริหารงานภายในสถานศึกษาต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน ภารกิจสำคัญจึงมุ่งเน้น
ไปในเรื่องการพัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นหลัก ทั้งนี้ให้ความสำคัญต่อ                 
การพัฒนาบุคลากร เพื ่อให ้เก ิดค ุณภาพในการจ ัดการเร ียนร ู ้และการทำงานร ่วมกัน พร ้อมร ับต่อ                           
การเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน และมีพลังของการเสริมสร้างวินัยในการดำรงตน และร่วมกันพัฒนาองค์กร และ
ผู้เรียนต่อไป  

 จากการสำรวจสภาพและปัญหาภายใต้บริบทของสถานศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยาตาม
ขอบข่ายการบริหารงาน 4 งาน พบว่า 1. สภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา โรงเรียนบางเลน
วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ อยู่ในลำดับสูงที่สุด รองลงมาคือ สภาพ
และปัญหาการบริหารงานบุคคล สภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไป และสภาพและปัญหาการบริหารงาน
งบประมาณ อยู่ในลำดับสุดท้าย 2. สภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ อยู่ในลำดับสูงที่สุด 
รองลงมาคือ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา และการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา อยู่ในลำดับสุดท้าย 3. สภาพและ
ปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครปฐม ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ                      
การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรเพื ่อการศึกษา และ                
การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ อยู่ในลำดับสุดท้าย 4. สภาพและปัญหา
การบริหารงานในสถานศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 
ด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การส่งเสริมการ
ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ การดำเนินการ
เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการลาทุกประเภท อยู่ในลำดับสุดท้าย                   
5. สภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครปฐม ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
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พบว่า งานกิจการนักเรียน อยู่ในลำดับสูงที่สุด รองลงมาคือ การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน งานด้าน
ความปลอดภัยในสถานศึกษา และการเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา                   
อยู ่ในลำดับสุดท้าย ซึ ่งส่งผลต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาหลายประการ โดยพบว่า บุค ลากรได้ให้               
ความร่วมมือต่อส่วนร่วม อาจด้วยปริมาณภาระงานที่ซ้ำซ้อน มีโครงสร้าง การดำเนินงานไม่ชัดเจน ปริมาณงาน
และความรับผิดชอบงานมีค่าความต่างระดับค่อนข้างสูง เนื่องจากขาดการกระจายงานออกไปตามโครงสร้าง
งานอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้องค์กรขาด การเชื่อมโยง ขาดปฏิสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และยังส่งผลต่อการจัดการ
เรียนการสอน โดยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนดทุกรายวิชา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย GPA อยู่ในระดับต่ำ มีผลการเรียนติด 0 ร มส เป็น
จำนวนมาก รวมทั้งผล O-net ทั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่มีค่าพัฒนาและต่ำกว่า
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดี บุคลากรและนักเรียนขาดขวัญกำลังใจ การพัฒนา
องค์กรเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานที่ต้องเร่งพัฒนาอย่างเต็มความสามารถเพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งพัฒนาองค์กร จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดย
ผู้วิจัยให้ความสำคัญ และพร้อมจะพัฒนาในรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิดคุณภาพสูงสุดที่สถานศึกษา 

 จากสภาพความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาและ

พัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาคุณภาพ โดยมีแนวคิดจากบริหารแบบมีส่วนร่วม ที่เป็นการบริหารที่เปิด

โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมทำงาน ก่อให้เกิด

ความรู้สึกผูกพันและตกลงใจร่วมกันในการบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย เป็นฐานในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้

ผู้วิจัยได้ศึกษาการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ (PDCA) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ถูกคิดค้นโดย Edward W. Deming 

พบว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และจากการศึกษาพบว่า บริษัทขนาดใหญ่ 

ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา นำหลักการ PDCA มาปรับใช้ทำให้องค์กรพัฒนาระบบ  

การทำงานได้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม

นาถบพิตรที่ทรงพระราชทานหลักการทรง 23 ข้อ ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งผู้วิจัยได้

นำมาใช้ในการพัฒนาด้านบริหารการศึกษา จากที่กล่าวมาผู ้ว ิจัยนำแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม                   

การบริหารงานอย่างมีคุณภาพ (PDCA) และเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของศาสตร์พระราชา สามารถสังเคราะห์เป็น

กรอบแนวคิดนวัตกรรม Step BL Model เป็นกระบวนการขับเคลื ่อนด้านการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพของ โรงเรียนบางเลนวิทยา มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาตามหลักการการบริหารที ่มุ่ งเน้นผลสัมฤทธิ ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส                    

ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตามกฎเกณฑ์ กติกา ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ ซึ่งผลการวิจัยจะนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ และเป็น

แนวทางในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถบริหารงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่ส ุด โดยเน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องกับความต้องการของ

สถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายและความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบางเลนวิทยา                       
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น มีผลการติด 0 ร มส. มผ. น้อยลง และมีค่าพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบางเลนวิทยามีการพัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอน  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้ 
  3. ระบบการพัฒนาการบริหารจัดการงานในโรงเรียนบางเลนวิทยาทั้ง 4 งาน เกิดการพัฒนา
และสามารถขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบได้มากข้ึน ทั้ง 4 งาน 
  เชิงคุณภาพ 
  1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบางเลนวิทยา 
  2. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีความพร้อม
ในการเรียนรู้ 
  3. เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานการจัดการงานทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานวิชาการ งานงบประมาณ             
งานบุคคล และงานบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ ตามรูปแบบการมีส่วนร่วมการพัฒนาและก้าวสู่การใช้
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่มีเป้าหมายเดียวกันทั้งองค์กร 
  4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
แบบองค์รวม 
  5. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ส ารวจสภาพและปัญหาของการด าเนินงาน การบริหารจัดการงาน 4 งาน ได้แก่ งานวิชาการ        
งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 
  2. สร้างทีมงาน เพ่ือพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน โดยร่วมกันระดมความคิด ร่วมกันด าเนินงาน 
และร่วมใจกันพัฒนา โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 
  3. ก าหนดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน (5C Banglane Wittaya) เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามผลส ารวจสภาพและปัญหาของการด าเนินงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
  4. ก าหนดแนวทางปฏิบัติโดยมีมาตรการร่วมกัน โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA เป็นกระบวนการ
ในการขับเคลื่อน 
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  5. การระดมความคิดร่วมกัน เพ่ือพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา 
  6. ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้อย่างชัดเจน และเป้าหมายเดียวกันทั้งองค์กร โดยด าเนินการ            
อย่างต่อเนื่องตามนวัตกรรมการขับเคลื่อน Step BL Model 
  7. ด าเนินการตามกรอบการด าเนินงาน พร้อมทั้งสรุปประเมินผลการด าเนินงานทุกขั้นตอน 

Step BL Model 
 S   :   Step Model  ➔ การส ารวจสภาพและปัญหา โดยมีล าดับขั้นตอน ดังนี้  
      1. ส ารวจสภาพปัญหา 2. ล าดับขั้นตอน 3. ก าหนด 
      ขอบข่ายการพัฒนา 

 T   :   Team work  ➔ การสร้างทีมงาน 

 E   :   Education Innovation ➔ ก าหนดนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 P   :    Protocal practices ➔ แนวทางปฏิบัติโดยมีมาตรการร่วมกัน 

 B   :    Brainstoming  ➔ การระดมความคิดร่วมกันเพ่ือพัฒนาต่อยอด 

 L   :    Learning goals  ➔ เป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจนและสามารถด าเนินการได้ 
      อย่างต่อเนื่อง 

โดยก าหนดกระบวนการด าเนินงานเป็น 3 ระยะการด าเนินการดังนี้ 
Step BL Model 

  ระยะที่ 1 Step 1  ➔ ส ารวจสภาพปัญหา 

  ระยะที่ 2 Step 2  ➔ ก าหนดนวัตกรรมการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 

  ระยะที่ 3 Step 3  ➔ ด าเนินการตามกระบวนการของนวัตกรรม 
       การพัฒนาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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สรุปผลการวิจัย 
  สรุปผลการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม พบว่า ข้าราชการครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก               
ด้านการบริหารงานทั้ง 4 งาน ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
งบประมาณ และการบริหารงานทั ่วไป โดยใช้นวัตกรรมรูปแบบการมีส่วนร่วม STEP BL MODEL เป็น
กระบวนการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการ และครอบคลุมไปถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพมากขึ้น นักเรียนที่มีปัญหาการติด 0 ร มส. มผ. ลดน้อยลง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนบางเลนวิทยา (ชศ .บ.ว.)               
สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนบางเลนวิทยา ชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมด าเนินการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้น ส่งผลให้การขับเคลื่อนระบบ
บริหารจัดการของสถานศึกษามีคุณภาพดีขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา 
  2. ควรศึกษานวัตกรรมด้านการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา 
  3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา 
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ชื่อเรื่อง  การพัฒนาการนิเทศการสอนโดยใช้รูปแบบ BMS-TEAM ที่ส่งผลต่อการส่งเสริม สมรรถนะครู 
 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์  

  
ผู้วิจัย  สมชาย ริมคีรี (ผอ.) ศักดิ์ระพี นกน้อย(รอง ผอ.) เนตรนภา ทาเวช (รอง ผอ.) ภาธรณ์ สิรวรรธกุล (ครู) 

 

 บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการนิเทศการสอนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์โดยใช้รูปแบบการนิเทศ 

BMS-TEAM งานวิจัยนี ้เป็นการวิจัยและพัฒนา กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ได้แก่ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 รวมกันทั้งสิ้น 15 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) รูปแบบการนิเทศการสอน BMS-TEAM ประกอบด้วย (1) 
แบบนิเทศการสอนโดยใช้รูปแบบ BMS-TEAM และ (2) แบบรายงานการนิเทศการสอนรายบุคคล และ 2).แบบสอบถาม
ปลายเปิด จำนวน 3 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย X ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D ค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ (IOC) ค่าความถี่ (f) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
  ผลการวิจัยพบว่า 1).รูปแบบการนิเทศการสอน BMS-TEAM ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นสอดคล้องกับวิจัยและพัฒนา    
มีค่าคะแนนดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.80–1.00 2) ประสิทธิภาพรูปแบบการนิเทศการสอนโดยรวมอยู่ในระดบั
มากถึงมากที่สุด รูปแบบเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู รูปแบบให้ความสำคัญด้านการ
ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และ รูปแบบให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91 3) แบบสอบถามปลายเปิด จำนวน 3 ข้อ มีค่าคะแนนดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) 1.00  4) ผลการนิเทศการสอนพบว่าครูมีคุณลักษณะและกลยุทธ์การสอนจากประเด็นการนิเทศตนเอง
โดยใช้รูปแบบ BMS-TEAM โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.59, S.D.=.51)  5) ผลการนิเทศการสอนโดยคณะกรรมการ
นิเทศมีเกณฑ์คุณภาพภาพรวมที่ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 100 ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 ถึง 4.97 ( X =4.78) 6) ผล
คะแนนเฉลี่ยรายด้านของผู้รับการนิเทศการสอนโดยใช้รูปแบบ BMS-TEAM คะแนนเฉลี่ยระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน 
E A และ M ระดับมากที่สุด 4 ด้าน ได้แก่ B M S และ T  7) ผลการใช้รูปแบบการนิเทศการสอน BMS-TEAM สามารถ
พัฒนาครูตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2563 ด้าน B มาตรฐานความรู้ ข้อ 3.2 
ด้าน M มาตรฐานความรู้ ข้อ 2.1 มาตรฐานความรู้ ข้อ 2.2 ด้าน S มาตรฐานความรู้ 2.2 ด้าน S มาตรฐานความรู้ ข้อ 
3.1 ด้าน T มาตรฐานความรู้ ข้อ 3.1 ด้าน E มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ ข้อ 1.2.2 ด้าน A 
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อ 1.2.2 ด้าน M มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อ 1.2.1  8) ผลการวิเคราะห์
คุณลักษณะและกลยุทธ์ของครูร้อยละ 6.67 มีคุณสมบัติโดดเด่นครบ 7 ด้าน ร้อยละ 40 มีคุณสมบัติ 6 ด้าน ร้อยละ 
33.33 มีคุณสมบัติ 5 ด้าน  ร้อยละ 6.67 มีคุณสมบัติ 4 ด้าน และร้อยละ 13.33 มีคุณสมบัติ 3 ด้าน 

 
คำสำคัญ : การบริหารจัดการการศึกษา, การพัฒนาครู, การนิเทศการสอน 
 

69



บทนำ 
 ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการศึกษาชั้นพื้นฐานได้ส่งเสริมให้ครูนำการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active 
learning มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มากข้ึนเพ่ือส่งเสริมศักยภาพชองผู้เรียนในการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำ 
คิดวิเคราะห์และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ถ้าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะนี้ประสบความสำเร็จจะทำให้
ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ Passive Learning ซึ่งถ้าเรา
สามารถพาผู้เรียนไปถึงขั้นนั้นได้ จะเป็นการปฏิวัติวงการการศึกษาของไทยเป็นอย่างดี เพราะกระบวนการเรียนรู้
แบบ Active Learning นั้นตัวแปรสำคัญในการเรียนรู้จะไปอยู่ที่ตัวผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจากการเรียนรู้ที่เคย
เป็นมาในอดีตที่ครูผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดให้ แต่อย่างไรก็ตาม การจะพัฒนาไปถึงขั้นนั้นได้ ผู้เรียนจะต้องมีทักษะและ
ความพร้อมในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมในระดับหนึ่ง ซึ่งทักษะพ้ืนฐานเช่น การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ และ
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ นับเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผู้เรียนจะต้องมีความพร้อมเพื่อที่จะก้าวสู่การเรียนรู้แบบ 
Active Learning ได้โดยสมบูรณ์ เพราะการสอนที่มีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติมากกว่าทำหน้าที่ในการ
สอน (Instructor) ผู้สอนต้องมีลักษณะของผู้ที่มีความสามารถในการชี้แนะการเรียนรู้ (Learning Coaching) ที่
สามารถทำหน้าที่นำพาผู้เรียนไปท่องเที่ยวบนโลกแห่งการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องเกิดการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมและ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Active Learning) (ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2560 : 8) ประกอบกับ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่องการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู ้เร ียนตามศาสตร์พระราชาด้วย.Active Learning.และ Professional Learning Community (PLC) สู ่คุณภาพ 
Thailand 4.0  

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ในฐานะนักการศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษาและศึกษานิเทศก์ซึ่งต้องมีมาตรฐานความรู้ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านนโยบายและการ
วางแผนการศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ
การศึกษา ด้านการวิจัยทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ 
แนวคิด ทฤษฎี เพื่อพัฒนาคุณภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดารณีย์ 
พยัคฆ์กุล. 2559 : 166) ด้วยเหตุนี้จึงเป็นโจทย์สำคัญที่โรงเรียนจะต้องกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา ส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาให้สถานศึกษา ครูและผู้บริหารโรงเรียนได้ตระหนักเห็นความสำคัญและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุถึงเป้าหมายแห่งคุณภาพ การนิเทศการสอนจึงเป็นหัวใจหลักของการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพให้ ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังนั้นจึงจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องดำเนินงานการนิเทศในงานบริหารวิชาการเข้ามาใช้ควบคู่กับการบริหารงานบุคคล
อย่างจริงจังเป็นระบบครบวงจร (วีระศักดิ์ ชมพูคำ. 2550 : 166) ดังนั้นในการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา จึงจำเป็นต้องมีระบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือครู
ในโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก คือการสอนหรือการเสริมสร้ างพัฒนาการของ
นักเรียนทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้เป็นไปตามวัยและเต็มศักยภาพโดยความ
ร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2550 : 51) 

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเร่งรัดกระบวนการจัด
การศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง จึง
ได้จัดทำโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยมุ่งหวังพัฒนาครูในโรงเรียนให้มี
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ความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ใช้ทักษะในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างขวัญ กำลังใจ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และคุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) จากปัญหาและ
ความสำคัญดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวิจัยการพัฒนาการนิเทศการสอนโดยใช้รูปแบบ BMS-TEAM ที่ส่งผลต่อ
การส่งเสริมสมรรถนะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เพ่ือเสริมพลังให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างแรงจูงใจ
ให้ครูเพิ่มศักยภาพ สามารถจัดทำผลงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ได้แก่ 
นวัตกรรม (Innovation) และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) อย่างมีคุณภาพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ เป็น
การสร้างต้นแบบการนิเทศการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของต้นน้ำ คือ “ครู” ซึ่งจะเป็นเข็มทิศนำทางให้
ครูเกิดการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงจากครูสู่ศิษย์ (ผู้เรียน) ทั้งยังเป็นการเสริมฐานการเรียนรู้ที่สะท้อนไปสู่คุณภาพ
การศึกษาไทยได้อย่างยิ่งยืน  

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์  

 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยและพัฒนา (Research and Development) R1, D1, R2, D2 รวม 4 ระยะ โดย
การผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเช ิงปริมาณ (Quantitative 
Research)   
 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ระยะที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหา.(R1)  
 1. ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาแนวคิด ทฤษฎีกระบวนการนิเทศการสอน 
 2. ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาแนวคิดการพัฒนาครู สร้างเป็นรูปแบบกระบวนการนิเทศการสอน  
 3. กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
 ระยะที่ 2 การนำเสนอร่างรูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือการพัฒนาครู (D1) 
 1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการนิเทศการศึกษาพร้อมจัดทำ (ร่าง) รูปแบบการนิเทศ/
แนวทางดำเนินงานนิเทศการสอนและนำเสนอประธานที่ปรึกษางานวิจัยเพ่ือปรับปรุงร่างรูปแบบให้เหมาะสม  
 2. ประชุมผู้บริหารที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ  
 ระยะที ่3 การทดลองใช้ประเมินและพัฒนารูปแบบ (R2) 
 1. เตรียมเอกสารการนิเทศการสอน 
 2. ประชุม PLC ของครูภายในกลุ่มสาระ 
 3. ทดลองใช้และนำเสนอในที่ประชุม  
 4. ติดตามประเมินผลความเหมาะสม 
 5. ประชุมกลุ่มโดยผู้ร่วมวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ให้สมบูรณ์ 
 ระยะที ่4 การศึกษาผลการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาครูโดยใช้รูปแบบที่พัฒนาแล้ว (D2)   
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 การติดตามผลการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาครูโดยวิธีการจัดการความรู้ แบบการสะท้อนคิด (Self-
Reflection) และภายหลังการทบทวนหลังกิจกรรม (After Action Review: AAR) จากคำถามปลายเปิด และ
รายงานการประชุม 
 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ปีการศึกษา 2564 รวม
ทั้งสิ ้น 85 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เป็นการเลือกกลุ ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจาก
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 8 คน และผู้ที่คงวิทยฐานะ 
จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็นรูปแบบการนิเทศการสอนและแบบสอบถามปลายเปิด 
แบ่งเป็น 2 ชนิด ดังนี้ 
  ชนิดที่ 1 รูปแบบการนิเทศการสอน BMS-TEAM ของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ประกอบด้วย (1) 
แบบนิเทศการสอนตามรูปแบบ BMS-TEAM และ (2) แบบรายงานการนิเทศการสอนรายบุคคล  
  1.1 แบบนิเทศการสอนตามรูปแบบ BMS-TEAM มีลักษณะเป็น รายการประเมินตามรูปแบบการ
นิเทศการสอน BMS-TEAM จำนวน 7 ด้าน 40 ประเด็น  
  1.2 แบบรายงานการนิเทศการสอนรายบุคคล มีลักษณะเป็นแบบสรุปคุณลักษณะและกลยุทธ์การ
สอนที่โดดเด่น อ้างอิงจากรายการประเมินใน 1.1 และข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพเพ่ือผู้นิเทศได้ตอบ 
  ชนิดที่ 2 แบบสอบถามปลายเปิด จำนวน 3 ข้อ สำหรับผู้นิเทศการสอนเป็นผู้ตอบ  
 กรอบการดำเนินงานวิจัย  
 ใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง.(PDCA) ได้แก่ขั้นการวางแผน (Plan) ขั้นการปฏิบัติตามแผน (Do) ขั้นการ
ติดตามประเมินผล (Check) และข้ันการปรับปรุงแก้ไข (Act) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ 1) แบบนิเทศการสอนตามรูปแบบ BMS-TEAM และ 2) 
สารสนเทศการได้รับการนิเทศการสอน  
  2. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ 1) แบบตรวจสอบกระบวนการนิเทศการศึกษา   2) รายงานการ
นิเทศการสอนโดยใช้รูปแบบ BMS-TEAM ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพรายบุคคล 3) แบบบันทึก
การมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัย  
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของ 1) แบบนิเทศการสอนตามรูปแบบ BMS-
TEAM และ 2) สารสนเทศการได้รับการนิเทศการสอน 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยตรวจสอบ 1) แบบตรวจสอบกระบวนการนิเทศการศึกษา  2) รายงาน
การนิเทศการสอนโดยใช้รูปแบบ BMS-TEAM ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพรายบุคคล 3) แบบ
บันทึกการมีส่วนร่วมในการนิเทศตนเอง ผู้วิจัยนำเสนอตามลำดับความถี่จากสูงไปหาต่ำ 
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 4. กลุ่มตัวอย่างสะท้อนคิดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประชุมกลุ่มกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้นหลังจากท่ีได้รับการนิเทศการสอนตามรูปแบบ BMS-TEAM  
 5. ผู้วิจัยศึกษาคำตอบจากคำถามปลายเปิดทุกฉบับที่ได้รับคืนมานำความคิดลักษณะเดียวกันรวมเข้า
ด้วยกันตามประเด็นตามแนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ของ สงัด อุทรานันท์ PIDRE Model  

   
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1. กระบวนการการพัฒนาการนิเทศการสอนโดยใช้ร ูปแบบ BMS-TEAM ที ่ส ่งผลต่อการส่งเสริม
สมรรถนะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ประกอบด้วย  
 ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการนิเทศ (Planning-P) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนิเทศการสอน ระดับ
สถานศึกษา เพ่ือ (1) กำหนดวิธีการนิเทศ (2) กำหนดวิธีประเมินผลการนิเทศ (3) เลือกเครื่องมือในการนิเทศ และ 
(4) กำหนดปฏิทินการนิเทศ  
 ขั้นตอนที่ 2 ให้ความรู้ในสิ่งที่จะทำ (Informing-I) กำหนดแผนงานการขับเคลื่อนงานนิเทศการสอน
ระดับสถานศึกษา เพ่ือจัดทำแผนงานการขับเคลื่อนงานนิเทศการสอน สู่สถานศึกษา ประกอบด้วย (1) สร้างทีมงาน
นิเทศการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา (2) สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติให้กับ
บุคลากรในสถานศึกษา (3) กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล (4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การ
พัฒนาครูตามเกณฑ์ ว PA และมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
 ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติงาน (Doing -D) การขับเคลื่อนงานนิเทศการสอน ประกอบด้วย 1. ขับเคลื่อน
งานนิเทศการสอนพร้อมทั้งบันทึกผลการนิเทศและร่องรอยตามลำดับดังนี้ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความ
ต้องการ (2) วางแผนการนิเทศการสอน (3) การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ  (4) การปฏิบัติการนิเทศ (5) การ
ประเมินผลและรายงานผล  2. สรุปรายงานผล และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 3. คณะกรรมการขับเคลื่อน
งานนิเทศการสอน ระดับสถานศึกษา ดำเนินการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล 
 ขั้นตอนที่ 4 การสร้างขวัญและกำลังใจ (Reinforcing-R) เสริมกำลังใจจากผู้บริหารเพ่ือให้ผู้รับการนิเทศ
มีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจ ภายหลัง (1) ประเมินความรู้ความเข้าใจในการสอนของผู้รับการนิเทศ (2) 
ประเมินประสิทธิภาพในการสอน และ 3) รายงานผลการนิเทศย้อนกลับให้ผู้รับการนิเทศ 
 ขั้นตอนที่ 5 ประเมินการนิเทศ (Evaluating-E) กำกับ ติดตามนิเทศและประเมินผล ประกอบด้วย เร่งรัด 
ติดตาม และสนับสนุน ครูที่ยังมีปัญหา และยังไม่ได้รับการนิเทศให้สำเร็จ 
 จากกระบวนการนิเทศ 5 ขั้นตอนดังกล่าวของสงัด อุทรานันท์ PIDRE ส่งผลให้เกิดการดำเนินงานขั้นตอน
ที่ 6 และ ขั้นตอนที่ 7 เพื่อต่อยอดกระบวนการดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 6  การรายงานผลการนิเทศ (Reporting-R) -สรุปรายงานผลการดำเนินการการขับเคลื่อนงาน
นิเทศการสอน โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำ PLC ที ่เกี ่ยวข้องกับมาตรฐานความรู ้และ
ประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ลว 7 พ.ค. 2563 ต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 7 การจัดการความรู้ (KM) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และยกย่องเชิดชูเกียรติ
การนิเทศการสอน ประกอบด้วย (1) สถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ (KM) การนิเทศการสอน              
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(2) ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่มีกระบวนการดำเนินการที ่ดีสามารถเป็น
แบบอย่างได้ และเผยแพร่ 
 งานวิจัยนี้ส่งผลให้โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ได้กระบวนการนิเทศการศึกษาท่ีมีชื่อว่า PIDRE+R+KM 
 2. ประสิทธิภาพเครื่องมือ เพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของสงัด 
อุทรานันท์ เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ปี พ.ศ. 2563 จากการทดลองใช้
รูปแบบการนิเทศการสอน BMS-TEAM  การประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือโดยใช้แบบสำรวจความคิดเห็น มีความ
คิดเห็นโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ รูปแบบเหมาะสม
กับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู รูปแบบให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ รูปแบบให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ดังนั้นจึง
สรุปในภาพรวมได้ว่ารูปแบบการนิเทศการสอน BMS-TEAM มีประสิทธิภาพ นำไปใช้นิเทศการสอนของครูได้  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อการประเมินสภาพการนิเทศการสอนของครูผู้ทํา
หน้าที่นิเทศ โดยใช้รูปแบบ BMS-TEAM   
 จากการประชุมกลุ่มผู้นิเทศการสอน ได้ให้ข้อมูลในพื้นที่สนามวิจัยการนิเทศการสอน ผู้วิจัย นำมา
วิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดของการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนดังต่อไปนี้ 
 คำถาม 1 ปัญหาที่ท่านพบจากการนำรูปแบบการนิเทศการสอน BMS-TEAM ไปใช้เป็นอย่างไร 
 คนที่ 1 ศักดิ์ระพี นกน้อย ชำนาญการพิเศษ / ปริญญาโท / ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ให้คำตอบว่า “การ
จัดกิจกรรมการเรีนการสอนของผู้รับการนิเทศบางท่านยังไม่ท้าทายให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น / สนใจในการ
เรียน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและนักเรียนไม่มากเท่าท่ีควร”  
 คนที่ 2 อัษฎา จรัญชล เชี่ยวชาญ / ปริญญาตรี / ฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มสาระ ได้ให้คำตอบว่า 
“ควรตัดแบบประเมินข้อที่มีความใกล้เคียงกันออก โดยเลือกเอาข้อใดข้อหนึ่งหรือประสมประสานกัน แบบประเมิน
มากข้อไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในการสอนและธรรมชาติของรายวิชา และควรปรับปรุงจำนวนข้อให้
น้อยลงเพ่ือความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง”  
 คนที่ 3 สมศักดิ์  วงษ์จำรัส ชำนาญการ / ปริญญาโท / ผู้นิเทศ ได้ให้คำตอบว่า “ครูผู้รับการนิเทศ
จัดการเรียนการสอนทั้งออนไลน์และออนไซต์ได้เป็นอย่างดี มีการนำสื่อเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยสอน แต่จากการ
นิเทศพบว่าห้องเรียนที่ทำการนิเทศส่วนมากเป็นนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ และมีความสามารถ แต่ยังมีส่วนคือ
นักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบควรมีวิธีการเพ่ิมเติม”  
 คนที่ 4 วราภรณ์ กรทรัพย์ ชำนาญการพิเศษ  / ปริญญาตรี / ฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มสาระ ได้ให้
คำตอบว่า “แบบนิเทศการสอนมีจำนวนข้อในรายการประเมินมากเกินไป” 
 คนที่ 5 กำไล ปราณี ชำนาญการพิเศษ / ปริญญาโท / ฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มสาระ ได้ให้คำตอบ
ว่า “การจัดการเรียนรู้บางรายวิชายังไม่เป็นรูปแบบ Active Learning ข้อคำถามในประเด็นประเมินมีความ
คล้ายคลึงกัน / อาจตัดข้อคำถามในบางข้อและเลือกข้อที่มีความสำคัญที่สุด”  
 สรุปคำตอบจากคำถามที่ 1 คณะกรรมการประเมินมีความคิดเห็นตรงกันว่า ประเด็นการประเมิน 7 ด้าน 
40 ประเด็นนั้นมากเกินไป ควรตัดทิ้งให้กระชับมากขึ้น 
 คำถาม 2 จากการดำเนินงานนิเทศการสอนในโรงเรียนมีประโยชน์ต่อการพัฒนาครูในเรื่องใดบ้าง 
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 คนที่ 1 ศักดิ์ระพี นกน้อย ชำนาญการพิเศษ / ปริญญาโท / ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ให้คำตอบว่า 
“พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย” 
 คนที่ 2 อัษฎา จรัญชล เชี่ยวชาญ / ปริญญาตรี / ฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มสาระ ได้ให้คำตอบว่า  
“การจัดการเรียนการสอน”  
 คนที่ 3 สมศักดิ์  วงษ์จำรัส ชำนาญการ / ปริญญาโท / ผู้นิเทศ ได้ให้คำตอบว่า “ครูได้ทบทวนเนื้อหาวิธี
สอนให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ครูมีความรู ้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ ครูมี
ความสามารถในการใช้โปรแกรมแอพพลิเคชันมากขึ้น” 
 คนที่ 4 วราภรณ์ กรทรัพย์ ชำนาญการพิเศษ  / ปริญญาตรี / ฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มสาระ ได้ให้
คำตอบว่า “วิธีการนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active Learning ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้
สูงขึ้น” 
 คนที่ 5 กำไล ปราณี ชำนาญการพิเศษ / ปริญญาโท / ฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มสาระ ได้ให้คำตอบ
ว่า  “ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ครู
ได้พัฒนาตนเองในด้านการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้”  
 สรุปคำตอบจากคำถามที่ 2 คณะกรรมการประเมินมีความคิดเห็นตรงกันว่า รูปแบบการนิเทศการสอนมี
ประโยชน์ด้านการจัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อ เทคโนโลยี  
 คำถาม 3 ข้อเสนอแนะที่นำไปสู่การปรับปรุงการพัฒนาครูโดยใช้รูปแบบการนิเทศการสอน BMS-TEAM 
ในโรงเรียน 
 คนที่ 1 ศักดิ์ระพี นกน้อย ชำนาญการพิเศษ / ปริญญาโท / ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ให้คำตอบว่า “การ
จัดทำคู่มือ / แนวปฏิบัติ การนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้รูปแบบการนิเทศการสอน BMS-TEAM” 
 คนที่ 2 อัษฎา จรัญชล เชี่ยวชาญ / ปริญญาตรี / ฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มสาระ ได้ให้คำตอบว่า  
“ควรทำการประเมินได้ตลอดเวลา ควรปลูกฝังจิตสำนึกของความเป็นครูให้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ
เพ่ือเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับผู้เรียน รูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้องและเหมาะสม ผู้รับ
การประเมิน ควรส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ให้คณะกรรมการได้ศึกษาพิจารณาก่อนดำเนินการนิเทศ”  
 คนที่ 3 สมศักดิ์  วงษ์จำรัส ชำนาญการ / ปริญญาโท / ผู้นิเทศ ได้ให้คำตอบว่า “สถานศึกษาควรจัด
ห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนแบบไฮบริดทุกห้อง”  
 คนที่ 4 วราภรณ์ กรทรัพย์ ชำนาญการพิเศษ  / ปริญญาตรี / ฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มสาระ ได้ให้
คำตอบว่า “ควรใช้รูปแบบการนิเทศการสอน BMS-TEAM อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งช่วงเวลาการนิเทศให้เหมาะสมไม่
กระชั้นชิดเกินไป ช่วงเวลาการนิเทศของคณะกรรมการควรเป็นคาบว่างจากการสอน  นำเสนอรูปแบบการจัด
กิจกรรมแบบ Active Learning อย่างชัดเจนเป็นตัวอย่างเผยแพร่กับครูท่านอื่น ๆ ต่อไป” 
 คนที่ 5 กำไล ปราณี ชำนาญการพิเศษ / ปริญญาโท / ฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มสาระ ได้ให้คำตอบ
ว่า  “สร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของกระบวนการนิเทศร่วมกัน วางแผนตารางการนิเทศให้เหมาะสม”  
 สรุปคำตอบจากคำถามท่ี 3  คณะกรรมการประเมินมีความคิดเห็นตรงกันว่า ตารางเวลาในการนิเทศต้อง
มีความเหมาะสม  
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 4. ผลการออกแบบรูปแบบการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของสงัด อุทรานันท์ PIDRE ซึ่งรูปแบบการ
นิเทศการสอนที่ปรากฏ มีชื่อว่า “BMS-TEAM” เป็นรูปแบบการนิเทศการสอนทำให้ทราบถึงคุณลักษณะและกลยุทธ์
การสอนของครู ได้แก่ 1) B คือ ความรอบรู้ในวิชาเอกที่สอน 2) M คือ ผู้ให้การปรึกษาที่ดี 3) S คือ การมีจิตใจที่
ให้บริการ 4) T คือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 5) E คือ รูปแบบการสอนสมัยใหม่ 6) A คือ กระบวนการสอนเชิงรุก และ 
7) M คือ การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ สรุปในภาพรวมคุณลักษณะและกลยุทธ์การสอนของครูโรงเรียน   
เบญจมานุสรณ์ได้แก่ ใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเห็นของผู้เรียน มีการเลือกใช้
เทคโนโลยีได้เหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และส่งผลให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ยอมรับความคิดเห็นและความคิดริเริ่มของนักเรียน มีการใช้คำพูดเชิงบวก เสริมแรงสร้างความภาคภูมิใจและความ
มั่นใจแก่ผู้เรียน  มีความแม่นยำในเนื้อหา  มีการซักถามและสนทนาซึ่งกันและกันระหว่างครูและนักเรียน  สามารถ
เลือกใช้แอพพลิเคชั่นเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน  ผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้  
 5. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์อยู่ในระดับดีเยี่ยมทั้ง 15 
คน คะแนนคุณภาพระหว่าง 4.51 – 4.97 โดยคุณภาพดีเยี่ยม 3 อันดับแรก เป็นครูชำนาญการพิเศษทั้ง 3 คน ได้แก่ 
วลีพรรณ แสนเสนาะ เพศหญิง สอนวิชาเคมี คุณวุฒิสูงสุดปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี ปวีณ สุวรรณรัตน์ เพศ
ชาย สอนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิสูงสุดปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน  และ พรทิพา บัวสุวรรณ 
เพศหญิง คุณวุฒิสูงสุดปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตามลำดับ คุณภาพด้านคุณลักษณะ BMS 3 อันดับแรก 
ได้แก่ พรทิพา บัวสุวรรณ วลีพรรณ แสนเสนาะ และ ธัญทิพา โกสัลล์วัฒนา ตามลำดับ คุณภาพด้านกลยุทธ์การสอน 
TEAM 3 อันดับแรก ได้แก่ วลีพรรณ แสนเสนาะ ปวีณ สุวรรณรัตน์ และกุลธิดา ใจยอด ตามลำดับ 
 6. ผลสรุปคุณภาพการสอนรายบุคคล จำนวน 7 ด้าน ของผู ้ร ับการนิเทศการสอน พบว่า ด้าน
คุณลักษณะ BMS ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด ด้านกลยุทธ์การสอน TEAM ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ
คุณภาพมากถึงมากท่ีสุด โดยด้านที่ 6 Active Learning มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 4.18  
 7. ผลการนิเทศการสอนโดยใช้รูปแบบ BMS-TEAM ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูของ
คุรุสภา พ.ศ. 2563 รายบุคคล  
  7.1 มาตรฐานความรู้ ข้อ 3.2 สมรรถนะ (1) รอบรู้ในเนื้อหาของสาขาวิชาเอกที่สอน และบูรณาการ
องค์ความรู้ในวิชาเอกสำหรับการเรียนการสอนได้ (ด้านที่ 1 คุณลักษณะ B – Bachelor of Degree) พบว่าครู
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์มีความแม่นยำในเนื้อหาอยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด 
  7.2 มาตรฐานความรู้ ข้อ 2.1 สาระความรู้ (3) จิตวิทยาให้คำปรึกษา และมาตรฐานความรู้ ข้อ 2.2 
สมรรถนะ (3) ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ (ด้านที่ 2 คุณลักษณะ M – Mentor) พบว่า ครู
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์มีการซักถามและสนทนาซึ่งกันและกันระหว่างครูและนักเรียน อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด 
  7.3 มาตรฐานความรู้ 2.2 สมรรถนะ (2) ช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพได้ (ด้านที่ 3 คุณลักษณะ S – Service Mind) พบว่า ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์สร้างบรรยากาศของการ
มีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี กับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน อยู่ในระดับ
คุณภาพมากที่สุด 
  7.4 มาตรฐานความรู้ ข้อ 3.1 สมรรถนะ (4) เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ข้อ 3.2 สมรรถนะ 
(5) แสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้แก่ผู้เรียนได้ และข้อ 5.1 สาระความรู้ (3) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
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การศึกษา (ด้านที่ 4 กลยุทธ์การสอน T – Technologist) ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์มีการเลือกใช้เทคโนโลยีได้
เหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ
คุณภาพมากที่สุด 
  7.5 มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ ข้อ 1.2.2 (2) การจัดทำแผนการสอนและ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจ ให้มีปัญญารู้คิด มีความเป็นนวัตกร 
และมีความสุขในการเรียน และ (4) วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน (ด้านที่ 5 กลยุทธ์การสอน E – E-Pedagogy) พบว่าครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์มีสื่อ เทคนิค วิธีการ 
หรือนวัตกรรมที่ทันสมัย สอดคล้องกับเนื้อหา อยู่ในระดับคุณภาพมากท่ีสุด  
  7.6 มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อ 1.2.2 การจัดการเรียนรู้ (7) การบูรณาการความรู้และศาสตร์
การสอน (ด้านที่ 6 กลยุทธ์การสอน A – Active Learning) พบว่าครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์มีการทบทวนและ
สรุปความรูหรือทักษะที่สอนเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและแม่นยำในสิ่งที่เรียนรูมากข้ึนโดยให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปบทเรียน 
อยู่ในระดับคุณภาพมากท่ีสุด  
  7.7 มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อ 1.2.1 การปฏิบัติหน้าที่ครู (2) ส่งเสริมการเรียน เอาใจใส่ และ
ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล, (3) สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม 
และ ข้อ 1.2.2 การจัดการเรียนรู้ (8) การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ (ด้านที่ 7 กลยุทธ์การสอน M – 
Motivation) ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์มีการใช้คำพูดเชิงบวก เสริมแรงสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นใจแก่
ผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด 
 8. การวิเคราะห์คุณลักษณะ (BMS) และกลยุทธ์การสอน (TEAM) ที ่โดดเด่นของผู้ร ับการนิเทศ
รายบุคคล พบว่า 
 กรรณิการ์ บวรสถิต มีองค์ประกอบโดดเด่น จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ B M S T E 
 กรรณิการ์ บุญสารี มีองค์ประกอบโดดเด่น จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ B M T E  
 กุลธิดา ใจยอด มีองค์ประกอบโดดเด่น จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ B M T E A 
 เจนจิรา บุญประสิทธิ์ มีองคป์ระกอบโดดเด่น จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ B M S T E M  
 เตือนใจ มูลยะ มีองค์ประกอบโดดเด่น จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ M T E  
 ธัญทิพา โกสัลล์วัฒนา มีองค์ประกอบโดดเด่น จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ B S E A M  
 ปรีชญา ริมราง มีองค์ประกอบโดดเด่น จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ M S T E A  
 ปวีณ สุวรรณรัตน์ มีองค์ประกอบโดดเด่น จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ M E A  
 พรทิพา บัวสุวรรณ มีองค์ประกอบโดดเด่น จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ B M S T E M  
 พันธวดี เพชรางกูร มีองค์ประกอบโดดเด่น จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ B M S E A M  
 ภาวินี ฟูคณะ มีองค์ประกอบโดดเด่น จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ B M T E A M  

 วลีพรรณ แสนเสนาะ มีองค์ประกอบโดดเด่น จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ B S T E A M  
 สุณิชษา วินิจฉัย มีองค์ประกอบโดดเด่น จำนวน 7 ด้าน ได้แก่ B M S T E A M  
 สุทธิ นารถอุดม มีองค์ประกอบโดดเด่น จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ B M T E A M  
 สุวารี พงษ์ศรี มีองค์ประกอบโดดเด่น จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ B M S E M  
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 สรุปครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ร้อยละ 6.67 มีคุณสมบัติโดดเด่นครบ 7 ด้าน ร้อยละ 40 มีคุณสมบัติ     
6 ด้าน  ร้อยละ 33.33 มีคุณสมบัติ 5 ด้าน  ร้อยละ 6.67 มีคุณสมบัติ 4 ด้าน ร้อยละ 13.33 มีคุณสมบัติ 3 ด้าน 
 9. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการบันทึกข้อสังเกตเชิงคุณภาพ 4 ประเด็น 1) แผนการสอน 2) วิธีการ
สอน 3) กิจกรรมการสอน และ 4) จุดที่ต้องพัฒนา  
  9.1 การนิเทศการสอนออนไลน์และออนไซต์ คณะกรรมการนิเทศได้การสังเกตการสอน และ
ประเมินตามรายการ 7 ด้าน 40 ประเด็น พบว่า ด้านครูผู้สอน มีคุณสมบัติและกลยุทธ์การสอนเป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพที่ตั้งไว้ระดับดีเยี่ยม ทุกรายการ เป็นการสอน Online จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และเป็นการ
สอน Hybrid จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 
  9.2 การนิเทศการสอนเมื่อเสร็จสิ้นแล้วมีการให้ข้อเสนอแนะจากการโค้ชของกรรมการนิเทศ ให้
ครูผู้สอนทั้ง 15 คน ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูรายบุคคลในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การปฏิบัติการนิเทศมีมาตรฐาน ได้ดำเนินการนิเทศ
ตามวิธีการเทคนิคการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่กำหนด มีประชุมเตรียมการก่อนการนิเทศ เพื่อสร้างความ
เข้าใจของผู้นิเทศ ให้การนิเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินนิเทศตามขั้นตอน ระยะเวลา และใช้เครื่องมือ
ตามที่กำหนด การสะท้อนผลการนิเทศ ปรับปรุงและ พัฒนาการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี มีการประเมินผลและ
รายงานผลเพื่อประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ให้ผู้รับการนิเทศ เพื่อนำผลไปปรับปรุงแนวทางการ
ดำเนินงาน และนำผลการนิเทศที่เป็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการนิเทศในครั ้งต่อไปผ่าน
กระบวนการ PLC มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ การให้ขวัญกำลังใจ แต่งตั้งเป็นคณะทำงาน วิทยากร ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ นำเสนอผลงาน เพ่ือการพัฒนาต่อยอดจากการนำข้อมูลจุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะไปใช้ในการ
วางแผนการนิเทศในอนาคต  
  9.3 สรุปผลการดำเนินงานแยกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านนักเรียน นักเรียนบางส่วนให้ความสนใจน้อยลงในการเรียนออนไลน์ นักเรียนสนใจสื่อและ
คลิปวิดิโอการสอน และมีความกระตือรือร้นในการเรียน 
  2. ด้านครู พบว่าครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของผู้เรียน เช่น 
การออกแบบกิจกรรม ใบงาน ตามระดับความพร้อมและศักยภาพของผู้เรียน  เกิดกระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสาน
รูปแบบการเรียนรู้ ที่ผู้สอนกับผู้เรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เป้าหมายอยู่ที่
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นสำคัญ ครูมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้านการจัดทำ จัดหา และผลิ ต สื่อ
เทคโนโลยีมาใช้ประกอบการสอนเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ใน
กระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพให้มากท่ีสุด 
  3. ด้านผู้นิเทศการสอน กรรมการนิเทศ ฝ่ายบริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ากรรมการนิเทศให้ความ
ร่วมมือ และใส่ใจในการเรียนการสอนของครู มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารมีความพึงพอใจ
ในประสิทธิผลของครูผู ้สอน ผู ้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นด้วยกับการสร้างเครื ่องมือนิเทศที่เหมาะสมกับบริบท
สถานศึกษาและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเครื่องมือนิเทศทำให้ได้ทราบคุณภาพของ
ครูผู้สอนได้หลากหลายมุม  
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 อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการนิเทศการสอนโดยใช้รูปแบบ BMS-TEAM ที่ส่งผลต่อการส่งเสริมสมรรถนะ
ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ มีประเด็นหลักที่นำมาอภิปราย 3 ประเด็น คือ 1) การพัฒนาการนิเทศการสอนโดยใช้
รูปแบบ BMS-TEAM 2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศการสอน BMS-TEAM และ 3) รายงานผลของการนิเทศ
การสอนโดยใช้รูปแบบ BMS-TEAM ดังนี้  
 1. การพัฒนาการนิเทศการสอนโดยใช้รูปแบบ BMS-TEAM  
 ผู้วิจัยใช้แนวทางการดำเนินงานนิเทศการศึกษาของ สงัด อุทรานันท์ PIDRE ทั้ง 5 ขั้นตอน และระบุการ
ดำเนินงานในแต่ละขั ้นตอน ทำให้ขับเคลื ่อนออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม ตั ้งแต่ขั ้นที ่ 1 วางแผนการนิเทศ 
(Planning-P) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนิเทศการสอน ระดับสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงานนิเทศการสอน ขั้นที่ 2 ให้ความรู้ในสิ่งที่จะทำ ( Informing-I) ได้กำหนดแผนงานการขับเคลื่อนงาน
นิเทศการสอนระดับสถานศึกษาจัดทำแผนงานการขับเคลื่อนงานนิเทศการสอนสู่สถานศึกษา มีการสร้างทีมงาน
นิเทศการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติให้กับ
บุคลากรในสถานศึกษา กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การ
พัฒนาครูตามเกณฑ์ ว PA และมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา เป็นการดำเนินงานร่วมกันของกลุ่มงานบริหารวิชาการ
และกลุ่มงานบริหารบุคคล ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงาน (Doing -D) มีการขับเคลื่อนงานนิเทศการสอน ในกลุ่มงานนิเทศ
การศึกษาและขับเคลื่อนงานนิเทศการสอนพร้อมทั้งบันทึกผลการนิเทศและร่องรอย ในเบื้องต้นได้ศึกษาสภาพ
ปัจจุบันปัญหาและความต้องการและวางแผนการนิเทศการสอน จากนั้นจัดหาเครื่ องมือนิเทศโดยการทำวิจัย เพ่ือ
สร้างเครื่องมือและได้รับการตรวจเครื่องมือจึงเริ่มการปฏิบัติการนิเทศและการประเมินผลและรายงานผล ขั้นที่ 4 
การสร้างขวัญและกำลังใจ (Reinforcing-R) มีเสริมกำลังใจของผู้บริหารเพ่ือให้ผู้รับการนิเทศมี ความมั่นใจและเกิด
ความพึงพอใจ ขั้นที่ 5 ประเมินผลผลิตของการดำเนินงาน (Evaluating-E) กำกับ ติดตามนิเทศและประเมินผล 
เร่งรัด ติดตาม และสนับสนุน ครูที่ยังมีปัญหา และยังไม่ได้รับการนิเทศให้สำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประดุจดาว บรรดาศักดิ์ ได้วิจัยการพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็ ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและปัญหาของการนิเทศภายใน
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2 สภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 4 ขั้นระดับมาก 1 ขั้น ขั้นตอน โดย
เรียงลำดับดังนี้ คือ ขั้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ ลำดับรองลงมา คือ 
การปฏิบัติการนิเทศภายใน โรงเรียนการประเมินผลและรายงานผล และการวางแผนและกำหนดทางเลือก 
ตามลำดับ ด้านที่มีระดับสภาพปัจจุบันจริงต่ำสุด คือ การสร้างสื่อ และเครื่องมือ (ประดุจดาว บรรดาศักดิ์. 2560) 
 ในกระบวนการ PIDRE มีเพียง 5 ขั้นตอน จากการขับเคลื่อนงานนิเทศ จึงมีข้อค้นพบบางประการที่
สามารถต่อยอดกระบวนการอีก 2 ขั้นตอนได้แก่ ขั ้นที่ 6 การรายงานผลการนิเทศ (Reporting-R) ให้มีการสรุป
รายงานผลการดำเนินการการขับเคลื่อนงานนิเทศการสอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำ PLC 
รายบุคคลต่อผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากกระบวนการ PLC ยังคงมีบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู และ 
ขั้นที่ 7 การจัดการความรู้ (KM) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และยกย่องเชิดชูเกียรติการนิเทศการสอน 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การนิเทศการสอน ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีกระบวนการดำเนินการที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างได้ และเผยแพร่ โรงเรียนมีการมอบเกียรติบัตรให้
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ครูที่มีคุณภาพการสอนดีเยี่ยม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูท่านอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ อิสรญาภรณ์ โชคแสน (2561) 
ศึกษาการพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบสอนแนะสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พบว่า องค์ประกอบของการนิเทศ ได้แก่ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความ
ต้องการ 2) การวางแผนและกำหนดทางเลือก 3) การสร้างสื่อ เครื่องมือและพัฒนาวิธีการ 4) การปฏิบัติการนิเทศ
ภายในด้วยเทคนิคที่เหมาะสม และ 5) การประเมินผลและการรายงานผล จากรูปแบบการนิเทศดังกล่าวมาข้างต้น 
สามารถช่วยพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูอยู่ในระดับมาก  
 2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศการสอน BMS-TEAM  
 ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศการสอน BMS-TEAM พบว่าผลการประเมินรูปแบบการนิเทศการสอน
ครูโดยครูที่ทดลองใช้รูปแบบด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ มีผลการประเมินในระดับ
มากที่สุดทุกด้าน รูปแบบการนิเทศ ผู้บริหารโรงเรียน และผู้สอน สามารถปฏิบัติตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในรูปแบบ
ได้ ผู ้บริหารโรงเรียน และครูผู ้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอน รูปแบบที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องและมีประโยชน์ อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากการสร้าง
รูปแบบการนิเทศได้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ การสังเคราะห์อยู่บนพื้นฐาน หลักการและทฤษฎีนอกจากนี้
รูปแบบการนิเทศยังสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติจริงในการนิเทศ จึงส่งผลให้ผลการประเมินการทดลองใช้รูปแบบ
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน สอดคล้องผลการวิจัยของ สุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์ (2550: 138 -143) พบว่าการ
พัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน รูปแบบเมื ่อนำไปทดลองใช้ใน
สถานการณ์จริง ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิ ผลในการนิเทศ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติศักดิ์ แป้นงาม 2563 ที่ได้พัฒนากระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาการสอนของครู
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผลการวิจัย พบว่า 1) กระบวนการนิเทศเพ่ือพัฒนาการสอนของครูให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองประกอบด้วย วางแผนการนิเทศ ปฏิบัติการนิเทศ สะท้อนคิดการนิเทศ ประเมินผลการ
นิเทศ และแบ่งปันการนิเทศ 2) ความสามารถในการสอนของครูให้น ักเร ียนเกิดการเร ียนรู ้ด ้วยตนเอง                       
มีความสามารถอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.06 3) คะแนนหลังการนิเทศสูงกว่าก่อนการนิเทศอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 และ 4) ครูมีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาการสอนของครูให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33 การนําผลการศึกษาที่ได้ประยุกต์ให้ศึกษานิเทศก์นําไปใช้เป็น
เครื่องมือในการนิเทศ และเป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาให้การสอนของครูให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และที่
สำคัญที่สุดทำให้ผลการประเมินการนิเทศย้อนกลับให้ครูไปปรับปรุงตนเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลพร 
อ่อนภูเขา ได้วิจัย การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การนิเทศภายในแบบเพ่ือน
ช่วยเพื่อนสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พบว่า สภาพปัจจุบันการ
นิเทศภายในแบบเพ่ือนช่วยเพื่อนสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
โดยรวมและรายด้านอยู่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
สร้างเครื่องมือ สื่อและพัฒนาวิธีการในการนิเทศภายในแบบเพื่อนช่วยเพื่อนรองลงมา คื อ ด้านการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศ (วิไลพร อ่อนภูเขา. 2561) 
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 3. รายงานผลของการนิเทศการสอนโดยใช้รูปแบบ BMS-TEAM  
 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นี้ ทั้งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศมีบทบาทที่สำคัญที่จะจัดการเรียนรู้
ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร งานนิเทศการศึกษาโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคโควิด-19 จึงเป็นการการนิเทศรูปแบบออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่ รวดเร็ว ทันเวลา เพ่ือ
ขจัดปัญหาและอุปสรรคในเรื่องเวลา และระยะทางอันจะส่งผลต่อความสำเร็จของงาน โดยใช้เครื่อ งมือการนิเทศ
ออนไลน์ ได้แก่ Google Meet คณะกรรมการนิเทศในรูปแบบ BMS-TEAM เปรียบเสมือนเพื่อนช่วยเพื่อน มี
ลักษณะเพื่อนครูช่วยเหลือเพื่อนครู เพื่อนครู นิเทศเพื่อนครูและให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเอง ซึ่งสอดคล้องกับ     
จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ได้กล่าวว่า การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นวิธีการนิเทศวิธีหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาครู โดยครูสอง
คนหรือเป็นกลุ่มเล็กร่วมมือกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ ครูสามารถเลือกคู่นิเทศ
เองได้และทั้งสองคนหรือในกลุ่มจะต้องผลัดกันทำบทบาทเดียวกัน คือ เป็นทั้งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ทำการ
สังเกตการณ์สอน ให้ข้อมูลย้อนกลับและแนะนำช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน      
(จุไรรัตน์ สุดรุ่ง. 2559) รูปแบบการนิเทศส่งผลให้ครูได้ตระหนักรู้ถึงสาระความรู้และมาตรฐานความรู้ที่ต้องพัฒนา
ต่อไปให้ดีขึ้น ซึ่งผลการนิเทศทำให้ทราบว่าครูมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุกด้านซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่ารูปแบบการนิเทศการสอนที่สร้างขึ้นสามารถพัฒนาครูในโรงเรียนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ปี พ.ศ. 2562 และรูปแบบการนิเทศการสอนที่สร้างขึ้นสามารถส่งเสริมให้ครูเตรียม
ความพร้อมด้านมาตรฐานความรู้และมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้อยู่ในระดับมาก 

  
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจัยและพัฒนาที่ได้รูปแบบ “BMS-TEAM” ดังนั้นสถานศึกษาต่าง ๆ ควรกำหนดกลยุทธ์
ขององค์การที่ชัดเจนในการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ
การจัดการเรียนการสอน Active Learning เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความสามารถในการดำเนินงานสนอง
นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ควรดำเนินการสนับสนุนการ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะให้ครูพัฒนาตนเองให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ของคุรุสภา และนพกระบวนการนิเทศเข้าเป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
รวมถึงการสร้างนวัตกรรม Innovative และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ต่อไปในอนาคต  
 2. จากผลการวิจัยที ่ได้ “เครื ่องมือการนิเทศการสอนตามรูปแบบการนิเทศการสอน BMS-TEAM 
สถานศึกษาต่าง ๆ ควรนำไปดำเนินกระบวนการให้ได้มาซึ่งการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้วยการเสริมสร้าง
สมรรถนะให้ครูพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน ออกแบบห้องเรียนสร้างสรรค์ ออกแบบวิธีการสอน ฯ ด้วยกระบวน
นิเทศการสอนผสานกับ PLC ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสรรค์การ
เรียนรู้   
 3. หน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง ควรมีการสนับสนุน และส่งเสริมให้นำผลที่ได้จากการนิเทศการสอนเข้า
ร่วมในการทำ PLC แบบเครือข่ายวิชาการ เพ่ือสร้างครูมืออาชีพด้านการสร้างนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
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การสร้างและการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบ POCRPK เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บูรณาการความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนและ

เทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา 
Development of the POCRPK internal supervision model to develop teacher 
competencies in learning management in the 21st century  and  integrate 

knowledge in content, combine teaching methods and technology for primary 
level. 

อุบลวรรณ หอมสิน 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางความต้องการของครู 

ในการนิเทศภายใน เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2) เพ่ือสร้างและ
พัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 บูรณาการ
ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา  3) เพ่ือศึกษาความเหมาะสม ความ
สอดคล้อง ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของครูและผู้เรียนต่อรูปแบบการนิเทศภายในเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บูรณาการความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและ
เทคโนโลยีระดับประถมศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 4) เพ่ือศึกษาผลของการน ารูปแบบการนิเทศภายในเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บูรณาการความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและ
เทคโนโลยีระดับประถมศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นที่มีต่อการพัฒนาสมรรถณะการจัดการเรียนรู้ของครู 5) เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 บูรณาการความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
6) เพ่ือขยายผลรูปแบบการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
บูรณาการความรู้ ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษาสู่สถานศึกษา ระดับ
ประถมศึกษาอ่ืน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา จ านวน 3 วงรอบ วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ และการวิจัยเชิงเอกสาร ข้อมูลคุณภาพวิเคราะห์โดยการสนทนา
กลุ่ม 
ค ำส ำคัญ: การนิเทศภายใน, รูปแบบการนิเทศแบบ POCRPK, การบูรณาการความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอน  

และเทคโนโลยี, TPACK, , สมรรถนะครู 
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Abstract 

Research Objectives 1) To study the current conditions, problems and needs of 
teachers in internal supervision to develop teachers' competencies in learning 
management in the 21st century. 2) To create and develop a model of internal 
supervision to develop teacher competencies in learning management in the 21st 
century, integrating knowledge in content, including teaching methods and technology 
elementary level. 3) To study suitability, consistency, feasibility and the usefulness of 
teachers and learners to internal supervision models to develop teacher competencies 
in learning management in the 21st century. Integrate knowledge in content, combine 
teaching methods and elementary technology developed by the researcher.4) To study 
the effect of the implementation of the internal supervision model to develop teacher 
competencies in learning management in the 21st century, integrating knowledge in 
content, integrating teaching methods and elementary technology developed by the 
researcher on the development. The ability of teachers to manage learning. 5)To study 
teachers' satisfaction with internal supervision models to develop teacher competencies 
in learning management in the 21st century, integrating knowledge in content, integrating 
teaching methods and elementary technology developed by the researcher. 6) To 
expand the internal supervision model to develop teacher competencies in learning 
management in the 21st century, integrating knowledge in content, integrating teaching 
methods and elementary technology to other primary schools. The researcher the data 
collects by doing research and development in 3 rounds and analyzes the quantitative 
data. Using survey research and documentary research quality data analyzed by group 
discussions. 
Keywords: internal supervision, POCRPK supervision model, content knowledge 
integration, teaching methods and technology TPACK, teacher competency 
 
บทน า 

การเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความ  
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามโมเดล Thailand 4.0 ดังปรากฏในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มีเป้าหมายส าคัญ คือ การพัฒนาคนไทยในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  คนเก่งและมีคุณภาพ 
สามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองและมีทั กษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 (ส านักงานเลขานุการของ
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คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, 2560: 8) ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ถูกถ่ายทอดลงสู่
แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560–2579 ดังปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน 
ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะ และคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
พลเมืองไทย มีทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพสถานศึกษา 
ทุกระดับการศึกษา รวมทั้ง สื่อ ต าราเรียน และนวัตกรรม (ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ, 2561: 30)  

การนิเทศภายในเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอยู่ภายในสถานศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
สนับสนุน ช่วยเหลือ ชี้แนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสบผลส าเร็จก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 
21 เพ่ือรองรับการปฏิรูปการศึกษาประเทศไทย 4.0 รูปแบบและการปฏิบัติเพ่ือให้การนิเทศภายในเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้บูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการให้ผู้เรียนมีโอกาส
เรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีประสบการณ์กับคนอ่ืน จึงจะเป็นการพัฒนาโดย
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ (Clark, 2013)  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของครูในการรับการนิเทศภายใน  

2. เพ่ือศึกษาความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของ
สถานศึกษารูปแบบการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

3. เพ่ือศึกษาผลของการน ารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 บูรณาการความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นที่มีต่อการพัฒนาสมรรถณะการจัดการเรียนรู้ของครู  

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 บูรณาการความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและ
เทคโนโลยีระดับประถมศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น                

5. เพ่ือขยายผลรูปแบบการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่
21 บูรณาการความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษาสู่สถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาอ่ืน 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การนิเทศภายในเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอยู่ภายในสถานศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
สนับสนุน ช่วยเหลือ ชี้แนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู ให้มีประสิทธิภาพและ
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ประสบผลส าเร็จก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 
21 เพ่ือรองรับการปฏิรูปการศึกษาประเทศไทย 4.0 ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการ
สร้างกลไก เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะหรือมีสมรรถนะที่ตอบนองต่อการเป็นครูไทย 4.0 การ
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการทักษะการคิดข้ันสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิด (Clark, 2013)  

การนิเทศภายในด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) เป็นกระบวนการนิเทศภายในที่มีเป้าหมายเพ่ือสร้างวัฒนธรรมสู่ความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ สร้างการรับรู้ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

การนิเทศภายในด้วยการสังเกตการสอน (Observation: O) เป็นเทคนิคที่น าไปใช้ได้ผลเป็นอย่าง
ดีในการนิเทศภายในและได้รับความนิยม ผู้นิเทศจะด าเนินการสังเกตการสอนและบันทึกข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตและแปลความหมายข้อมูล จากนั้นแจ้งผลให้กับครูผู้รับการนิเทศทราบ เพ่ือ
การปรับปรุงพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของ  

การนิเทศภายในแบบโค้ชชิ่ง (Coaching: C) เป็นการนิเทศภายในที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การท างาน การโค้ชชิ่งเป็นพื้นฐานส าคัญเพราะทีมงานสามารถท างานได้อย่างอิสระสามารถท างานได้ด้วย
ตัวเอง การโค้ช (Coaching) ผู้น าสามารถดึงศักยภาพและประสิทธิภาพผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงานในการ
ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์การ ซึ่งเป็นบทบาทส าคัญมากอย่างหนึ่งของผู้น าทีมและหัวหน้างาน
ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน  

การนิเทศภายในแบบการสะท้อนคิด (Reflective: R) เป็นเครื่องมือในการนิเทศภายในที่
นักวิชาการให้การยอมรับเพราะช่วยให้ครูได้สะท้อนการจัดการเรียนรู้ของตนเองอย่างเป็นระบบ ผู้นิเทศมี
บทบาทเป็นผู้สนับสนุน  

การนิเทศภายในแบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เป็นการนิเทศ
ภายในเพ่ือให้เกิดความรู้ต่อยอดจากความรู้เดิม ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์การ ที่
กระจัดกระจายในตัวบุคคลหรือในเอกสาร โดยน าความรู้นั้นมาพัฒนาให้เป็นระบบน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ จากการค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถ
เชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 2) 
แนวคิดของการพัฒนาสมรรถนะครู 
ครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งคุณลักษณะส าคัญ 7 ประการ ของครูในศตวรรษท่ี 21 

1. สร้างและบูรณาการความรู้ได้ ครูจะต้องสามารถบูรณาการความรู้ต่างๆที่มี  มาใช้ในการ
สร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ 
            2. มีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์  ครูจะต้องสอนให้เด็กมีทักษะกระบวนการคิด โดย
สามารถคิดวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ 
            3. มีวิสัยทัศน์และตกผลึกทางความคิดเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียน ครูจะต้องเป็นคน
มีวิสัยทัศน ์เน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้  
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            4. ครูต้องรู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ มีทักษะใหม่ๆ พร้อมทั้งชี้แนะข้อดีข้อเสียให้ผู้เรียนได้ ครู
จะต้องสามารถใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาได้หลากหลาย และสามารถชี้ให้เด็กเห็นถึงข้อดีข้อเสีย และ
การใช้เทคโนโลยีต่างๆอย่างเหมาะสม 
            5. มีทักษะการสอนเด็กให้เติบโตเต็มศักยภาพและสร้างผลงานใหม่ๆ ครูจะต้องส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้เด็กตามวัยและให้เด็กพัฒนาอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของเด็กและเน้นให้เด็กเปลี่ยนจากเป็นผู้รับ 
กลายเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
            6. ต้องเข้มแข็งในจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และชักชวนให้คนอ่ืนๆท าเพ่ือสังคม ครู
จะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ รักษาคุณธรรมจริยธรรมและเป็นบุคคลหนึ่งในสังคมที่ช่วยให้สมาชิก
ในสังคมนั้นๆมีแนวทางในการปฏิบัติตนต่อตนเองแปละสังคมที่เหมาะสม   
            7. มีบทบาทน าด้านการสอนและวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและในวิชาชีพร่วมกับ
ผู้บริหารมากขึ้น ครูจะต้องมีบทบาทต่อการส่งเสริม พัฒนา และประเมินผลการเรียนรู้และวิชาชีพใน
โรงเรียนร่วมกับบุคลากร ผู้บริหารและชุมชน 

แนวคิดของการพัฒนาสมรรถนะครูเป็นส่วนส าคัญ ซึ่งจะสะท้อนเป้าหมายของการนิเทศภายใน 
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดของความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี (Technological 
Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) โดยจุดเริ่มต้นของกรอบแนวคิดความรู้ในเนื้อหา
ผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีเกิดมาจากกรอบแนวคิดความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน (Pedagogical 
Content Knowledge: PCK)  

ดังนั้นความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี ประกอบไปด้วยความรู้ 3 องค์ประกอบ คือ 
1.ความรู้ในเนื้อหา (Content Knowledge: CK) 2.ความรู้ในวิธีการจัดการเรียนการสอน (Pedagogical 
Knowledge: PK) 3.ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี (Technological Knowledge: TK) จากความรู้ที่ส าคัญที่
เป็นพ้ืนฐานของแนวคิด สามารถน ามาผสมผสานและจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบของ TPACK ได้อีก 4 
องค์ประกอบ คือ 1. ความรู้ในเนื้อหาที่เป็นเทคโนโลยี (Technological Content Knowledge: TCK) 2. 
เนื้อหาที่เป็นกระบวนการสอน (Pedagogical Content Knowledge: PCK) 3. ความรู้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technological Pedagogical Knowledge: TPK) 4. กระบวนการ
สอนและเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPACK)  
หลักการ แนวทาง ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

การนิเทศภายในแบบ POCRPK หมายถึง การนิเทศภายในที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมี 6 
องค์ประกอบ คือ 1. การจัดเตรียมการ (Preparation: P) 2. การสังเกตการ (Observation: O)  3. การ
สอนแนะ (Coaching: C) 4. การสะท้อนคิด (Refection: R) 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Professional 
Learning Community: PLC) 6. การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 

หลักการ แนวทาง ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ
ดังต่อไปนี้ 
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 C1 สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี (TPACK)  

การน าทีแพค (TPACK) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พฤติกรรมที่คาดหวังจาก
การพัฒนาสมรรถนะ C1 คือครูมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาที่สอน (CK) ครูมีความรู้ ความสามารถ 
ในการสอนเนื้อหาวิชา (PK) ครูบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหา (TPACK) ครูมีความรู้ด้านศาสตร์
การสอนผนวกเนื้อหาวิชาและเทคโนโลยี TPACK  
 C2 การจัดการเรียนรู้ของครูที่พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

พฤติกรรมที่คาดหวังในการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 คือ พัฒนาผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติจริงตามบริบทโดยเฉพาะเรียนแบบโครงงาน สร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี 
ออกแบบระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมทั้งการเรียนเป็นกลุ่มหรือการเรียนรายบุคคลน าไปสู่การพัฒนา 
และขยายผลสู่ชุมชนทั้งในรูปแบบการเผชิญหน้าหรือระบบออนไลน์  
 C3 การบริหารหลักสูตรสู่ห้องเรียน 

พฤติกรรมที่ต้องการจากการบริหารหลักสูตรสู่ห้องเรียน คือ การเขียนแผนจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชา ชั้นประถมศึกษา ภาค
เรียนที่ ปีการศึกษา หน่วยการเรียนที่  เรื่อง เวลา ชั่วโมง มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ ความรู้ (K)  ทักษะที่ส าคัญ (P) คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (A) สาระส าคัญ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี จุดเน้นสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทักษะในศตวรรษท่ี 21 คือ 3R 8C  

C4 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 
ครูเน้นการสร้างห้องเรียนให้มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพโดยการ

จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้ผู้เรียนท างานตามที่ครูก าหนดให้ดีที่สุดการจัดการชั้นเรียนทางด้านจิตวิทยา
เป็นการจัดการชั้นเรียนที่มีความเข้าใจ การเรียนรู้การส่งเสริมในจิตใจของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ให้
ประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

C5 สมรรถนะด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
การวิจัยในชั้นเรียนประกอบด้วย การก าหนดปัญหาการวิจัยการค้นคว้า เอกสารงานวิจัยที่

เกือบข้อง การรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลในสิ่งที่ค้นพบ 
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รูปแบบการนิเทศภายในแบบ POCRPK เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 บูรณาการความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา 

ที่มา อุบลวรรณ หอมสิน (2562) 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การน ารูปแบบการนิเทศภายในแบบ POCRPK เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 บูรณาการความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา มาใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ 6 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางความต้องการของครู 

ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับครูประชุมร่วมกันเพ่ือทบทวน กระบวนการนิเทศภายใน 
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา และแนวทางความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

ขั้นที่ 2 ชี้แจงวัตถุประสงค์การนิเทศภายใน 

ขั้นที่ 3 การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและเขียนแผนจัดการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้น P: Preparation การวางแผนจัดเตรียมการ ประกอบด้วย 

1. การแต่งตั้งผู้นิเทศ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูหัวหน้าสายชั้น และครูช านาญ
การพิเศษ 

2. ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้        3. ให้ข้อเสนอแนะ    
4. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้      5. ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้น O: Observation การนิเทศสังเกตการสอน ประกอบด้วย  
1. การสังเกตการสอน และการติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู 

ขั้น C: Coaching การสอนแนะ ประกอบด้วย 
C1 สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี (TPACK)  
C2 สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูที่พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
C3 สมรรถนะด้านการบริหารหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน  
C4 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21  
C5 สมรรถนะด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน  

ขั้น R: Refection การสะท้อนคิด ประกอบด้วย 
1. การน าผลการนิเทศภายในมาสะท้อนผลทั้งทางบวกและทางลบ 
2. ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ตามผลการสะท้อนในทางบวก 

ขั้น P: PLC การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย 
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1. การเปิดเวทีให้ครูน าปัญหาและสิ่งที่ท าส าเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

2. บันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกัน (PLC) ทุกครั้ง 

ขั้น K: KM การจัดการรวบรวมความรู้ ประกอบด้วย  

1. เก็บรวบรวมความรู้ในตัวครูที่ปรากฏจากการแสดงออกและภายในไม่
แสดงออก รวบรวมความรู้จากเอกสารต่างๆ ครูเข้าอบรมมาเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ 

ขั้นที่ 5 ตรวจ ติดตาม วัดประเมินผล 
ขั้นที่ 6 การทบทวน สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ให้ครูทราบ  

ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 บูรณาการความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี ส าหรับการสะท้อนคิดคือการจัดการเรียนรู้ได้
ประโยชน์กับครูได้พัฒนาวิชาชีพ และได้ประโยชน์กับผู้เรียนได้พัฒนาทักษะเป็นผู้เรียนสมัยใหม่ในศตวรรษ
ที่ 21 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บูรณาการความรู้
เนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี สภาพปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย สภาพปัญหา อยู่ในระดับมาก แนวทาง
ความต้องการอยู่ในระดับมาก  

2. ผลการสร้างและการพัฒนา “รูปแบบการนิเทศภายในแบบ POCRPK เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บูรณาการความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีระดับ
ประถมศึกษา” องค์ประกอบมี 6 ด้าน 1) P: Preparation การจัดเตรียมการแต่งตั้งผู้นิ เทศ                 
2) O: Observation การสังเกตการสอน 3) C: Coaching การให้ความรู้ ช่วยเหลือครู 4) R: Refection 
การสะท้อนคิดจากการนิเทศเพ่ือปรับแผนการจัดการเรียนรู้ 5) P: PLC การน าผลจากการจัดการเรียนรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกัน 6) K: KM การจัดการรวบรวมความรู้ในตัวครูแต่ละคน และในเอกสาร
ต่าง ๆ  

3. ผลการประเมินรูปแบบของผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบฯ ด้านความเหมาะสม 
ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ได้ค่า IOC ทั้ง 4 ด้าน อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 อยู่
ในระดับท่ียอมรับได ้

4. ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของครู อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินการเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับมาก 

5. ผลการประเมินความพ่ึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบฯ อยู่ในระดับมาก  
6. การขยายผลการใช้รูปแบบฯ ที่โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) ผลการประเมินแผนการจัดการ

เรียนรู้ของครูอยู่ในระดับมาก  ผลการประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูอยู่ในระดับมาก ผลการประเมิน
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ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก มีผลการน าไปใช้ไม่แตกต่างจากการใช้รูปแบบฯ ที่
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ (วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 

สรุปและอภิปรายผล 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบ POCRPK มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการนิเทศ

ภายใน โดยผู้บริหารสถานศึกษาได้ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวทางความต้องการแล้วน ามาก าหนด
เป็นการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในและน าไปทดลองและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในได้โดย 
ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาได้อย่างชัดเจน เป็น
เครื่องมือในการสร้างความคิดรวบยอดท าให้ครูพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ได้ และส่งผลให้ผู้เรียนมี
ทักษะในศตวรรษท่ี 21   

ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะครู ด้วยรูปแบบการนิเทศภายในแบบ POCRPK 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บูรณาการความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและ
เทคโนโลยีระดับประถมศึกษา การประยุกต์ใช้ ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย 
C1 สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี (TPACK) C2 สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของ
ครูที่พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 C3 สมรรถนะด้านการบริหารหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน C4 
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 C5 สมรรถนะด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน ให้เข้าใจก่อนน ารูปแบบการนิเทศภายในไปใช้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา
สมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

เมื่อน ามาใช้ในบริบททางการศึกษา รูปแบบการนิเทศภายในแบบ POCRPK เป็นเครื่องมือที่ท าให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตั้งเป้าหมายที่น าเอาสมรรถนะมาเป็นตัวตั้งเพ่ือให้เกิดการบรรลุผลของการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ (วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 
จงึพบว่า รูปแบบการนิเทศภายในแบบ POCRPK สามารถพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพทั้งในด้านปริมาณ
และคุณภาพ  

ข้อเสนอแนะ 
1. การน ารูปแบบการนิเทศภายในแบบ POCRPK ไปปฏิบัติเพ่ือรองรับนโยบายของผู้บริหารและ

สอดคล้องกับความต้องการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนและ น าไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมรูปแบบฯ เพ่ือให้แก้ไขปัญหาของสถานศึกษาและ
ผู้เรียนได ้อย่างแท้จริง 

2. ด้านการนิเทศภายในมีการมอบหมายหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และมีการจัดครู
บุคลากรให้เหมาะสมกับงานและตามต าแหน่งหน้าที่และโครงสร้างขององค์การมีความยืดหยุ่นและ
สามารถปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
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3. การเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรได้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็น มีอิสระใน
การปฏิบัติงาน และมีการน าข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
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ชื่อผู้วิจัย            ดร.สุทธิวัฒน์  มากมี 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ(เรืองวิทยานุกูล) 
                        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

บทคัดย่อ 

 
การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 

ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินสภาพบริบทของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะของหลักการ วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของโครงการ 2) ประเมินสภาพปัจจัยการด าเนินงานเกี่ยวกับความพร้อม/ความเหมาะสมของบุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการ 3) ประเมินสภาพกระบวนการการด าเนินงาน
เกี่ยวกับความเหมาะสมของขั้นตอน กระบวนการ และกิจกรรมของโครงการ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการ
เกี่ยวกับคุณภาพด้านผู้เรียน ด้านกระบวนด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด้านบุคลากร และ 5) 
ประเมินผลกระทบของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 260 คน ประกอบด้วย 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดหนองเสือ(เรืองวิทยานุ
กูล) ปีการศึกษา 2563 จ านวน 120 คน 2) ครูผู้สอน จ านวน 20 คน 3) ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 120 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ แบบประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัด
หนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) ที่ได้สร้างขึ้นโดยอาศัยกรอบแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัย 
วัตถุประสงค์ สมมติฐาน รวมทั้งนิยาม ปฏิบัติการโดยใช้ค าถาม 2 ประเภท  คือค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
และค าถามปลายเปิด  

   จากข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
                    1. สภาพบริบทของโครงการทั้งหลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายมีความสอดคล้องเหมาะสม
ของการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด ปัจจัยน าเข้าโดยภาพรวมมี
ความพร้อม/ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะด้านบุคลากร รองลงมาเป็นด้านระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์  สารสนเทศ และด้านงบประมาณตามล าดับ กระบวนการการด าเนินงานในเรื่องของขั้นตอนการ
ด าเนินงานโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความเหมาะสมมากที่สุดคือขั้นเตรียมการ 
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รองลงมาคือขั้นการด าเนินงาน และขั้นการประเมินผล สรุปผล และรายงาน กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยภาพรวม มีความพร้อม/ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยการคัดกรองนักเรียน การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล การป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน และ 5) การส่งต่อนักเรียน มีความ
พร้อม/ความเหมาะสมตามล าดับ คุณภาพผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยเฉพาะนักเรียนเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว ชุมชน และสังคม รองลงมาคือ นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดี ร่าเริงแจ่มใส มี
มนุษยสัมพันธ์ และปรับตัว และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนรู้จักตนเองและพ่ึงตนเองได้ ด้านผลกระทบ 
ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ โดยผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน 
มีความภูมิใจ ให้ความร่วมมือ ในการเข้าร่วมกิจกรรม การรับการประเมิน และแสดงความยินดีกับความส าเร็จของ
โรงเรียน นักเรียน ครูและบุคลากร 
                    2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจก่อนและหลังการด าเนินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) โดยภาพรวม และรายข้อทุกข้อ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีระดับความพึงพอใจหลังการด าเนินโครงการสูงขึ้นทุกด้าน 

 
ค ำส ำคัญ : การประเมินโครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

บทน ำ 

การศึกษาช่วยพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์อันจะส่งผลต่อความเจริญของประเทศชาติในทุก ๆ 
ด้านตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 ได้ระบุถึงหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติว่า 
“รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ การศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”(ราชกิจจานุเบกษา, 2560 น.14) รัฐจึงต้องจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กไทยทุก
คนให้มีคุณภาพ ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 6 ได้ให้ความมุ่งหมาย และหลักการไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” (ราชกิจจานุเบกษา, 2542 น.3) เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ประเทศไทยได้จัดท า
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งถือว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติเล่มแรกของประเทศไทย โดย
จัดท าขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ซึ่งแผน
ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
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โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
มีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประกอบด้วย 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และการกระจายรายได้ 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 4) ความเท่าเทียม และความเสมอภาคของ
สังคม 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และ 6) 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ (ราชกิจจานุเบกษา, 2560 น.4) ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยไปสู่วิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ขณะเดียวกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ได้ก าหนดหลักการส าคัญไว้
คือ 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ลดความเหลื่อมล้ า และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญา
และนวัตกรรม และ 6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 น.4-5) คนจึง
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา การจัดการศึกษาจึงต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ซึ่งแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2579 ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 
21” โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติไว้คือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่
สอดคล้อง กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์
ชาติ 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี  และร่วมมือผนึก
ก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับ
ดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า ภายในประเทศลดลง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2560 น.78-79) แผนการศึกษาแห่งชาติจึงมีเป้าหมายในการพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากแผนระดับชาติทั้ง 3 แผนซึ่งได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี พ.ศ. 2561-2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 และแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ล้วนเห็นความส าคัญของการพัฒนาคนโดยการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ดูแลการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั่วประเทศได้ก าหนดนโยบาย ด้านที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และ
ของชาติ โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญด้านความปลอดภัยของผู้เรียน คือ ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ  และมีความ
พร้อมสามารถรับมือกับ ภัยคุกคามทุก รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 
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การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ก าหนดมาตรการ
และแนวทางการด าเนินการ ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ 
ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ โดยให้สถานศึกษามีระบบการดูแล ติดตาม และ
ช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับค าปรึกษาชี้แนะ และความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้ง
การอบรมบ่มนิสัย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2563 น.4-6) การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
จ าเป็นต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและขณะเดียวกันผู้เรียนต้องมีความปลอดภัย สามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบได้ สถานศึกษาจึงต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 เป็นองค์กรชั้นน าสู่นครแห่งคุณภาพการศึกษา” ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง โดยเสริมสร้างความปลอดภัยนักเรียนทุกรูปแบบ และ
ยุทธศาสตร์ด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยก าหนดตัวชี้วัดให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบดูแล
ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 1 ,2563 น.75) ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพจ าเป็นต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนให้มีความปลอดภัย สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และจุดเน้น
ในการพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมอบหมายให้ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยค านึงถึงสิทธิ ของนักเรียนให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม พัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา และสถานศึกษาให้
มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
กระบวนการหนึ่งในเชิงการบริหารที่ส าคัญ สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินงาน  อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมี
ขั้นตอนส าคัญ 5 ขั้นตอน คือ (1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (2) การคัดกรอง (3) การส่งเสริมและพัฒนา (4) 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา (5) การส่งต่อ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2563 น.7) ในการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก็ยังพบ
ปัญหาในการด าเนินงาน ซึ่งจากการงานวิจัยของ วราวุฒิ เหล่าจินดา (2559, น.125) ได้ศึกษาสภาพการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผลการศึกษาพบว่า 
สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
32 โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น 
ผู้ปกครองยังขาดความเข้าใจในการส่งต่อ และครูยังก็มีภาระงานสอนมากจึงปฏิบัติงานในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีปัญหาระดับหนึ่งที่ไม่มาก และยังขาดการให้ความร่วมกันในด้านการส่งต่อกับหน่วยงานในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาร่วมกันและรวมทั้งระบบการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหา จึงควรได้รับความร่วมมือในการส่งต่อจาก
หน่วยงานอื่นให้มากข้ึนพร้อมทั้งให้ความรู้ต่อผู้ปกครอง และครูเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มากข้ึน 
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                    ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดหนองเสือ(เรืองวิทยานุกูล) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพทางวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ าเทคโนโลยีสุขภาพดี   มีคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  
เคียงคู่สู่ประชาคมอาเซียน ” โดยก าหนดกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และ
ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และจัดท าโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ซึ่งมีเป้าหมายเชิงปริมาณคือ 1) ครูร้อยละ 80 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดท าสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 2) 
ครูร้อยละ 80 ให้ค าแนะ น า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน 3) ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือทั้งด้าน การเรียน และคุณภาพชีวิต และเป้าหมายเชิงคุณภาพ ระบบดูแลช่วยเหลือของโรงเรียนได้
ด าเนินการอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากรายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 พบกว่า
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ทั้งนี้จากการประชุมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 พบว่า การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) ยังมีปัญหาในเรื่อง ครูแต่ละระดับชั้นด าเนินงานยังไม่เป็นระบบ ขาดกระบวนการที่ชัดเจน 
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่มีความเป็นเอกภาพขาดการเชื่อมโยง ขาดความต่อเนื่อง ไม่มีสารสนเทศด้านระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงส่งผลให้การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา 2563 ไม่สามารถด าเนินไป
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมติที่ประชุมก็เห็นด้วยที่โรงเรียนวัดหนองเสือ(เรือง
วิทยานุกูล) ควรมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (รายงานการประชุมคณะกรรมกมาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดหนองเสือ(เรืองวิทยานุกูลป ครั้งที่ 1/2563)   ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัด
หนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) ซึ่งมีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 381 คน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โครงการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น 

 
 วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน  
                      1) เพ่ือประเมินสภาพบริบทของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะของหลักการ วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของโครงการ          
                    2) เพ่ือประเมินสภาพปัจจัยการด าเนินงานเกี่ยวกับความพร้อม/ความเหมาะสม ของ บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการ 
                      3) เพ่ือประเมินสภาพกระบวนการการด าเนินงานเกี่ยวกับความเหมาะสมของ ขั้นตอน   
กระบวนการและกิจกรรมของโครงการ  
                      4) เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณภาพด้านผู้เรียน ด้านกระบวนด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด้านบุคลากร 
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                   5) เพ่ือประเมินผลกระทบของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
วิธีด ำเนินกำรประเมิน 
                    การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) ใน
ครั้งนี้ เป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง ผู้ประเมินได้น ารูปแบบการประเมินซิปโมเดล (CIPP Model) 
ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มาประยุกต์ใช้ในการประเมินโดย
เพ่ิม ด้านผลกระทบอีกหนึ่งด้าน ให้มีความครอบคลุมทุกขั้นตอนของการปฏิบัติโดยมีจุดเน้นส าคัญเพ่ือหาข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจบริหารงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริ มพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) ได้จากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling 
Technique) จ านวน 260 คน ประกอบด้วย 1) ครูผู้ด าเนินโครงการ จ านวน 20 คน 2) นักเรียนโรงเรียนวัดหนอง
เสือ(เรืองวิทยานุกูล) จ านวน 120 คน ประกอบด้วย และ3) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเสือ(เรืองวิทยานุกูล) 
จ านวน 120 คน ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating 
Scales) และแบบตรวจรายการ (Check List)  โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปโมเดล (CIPP Model) เป็นแนวทาง
ในการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามประเมินโครงการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) ด้านบริบท (Context) และด้านปัจจัย
น าเข้า  (Process) ฉบับที่  2 แบบสอบถามประเมินโครงการด้านกระบวนการการ (Process) ฉบับที่  3 
แบบสอบถามประเมินโครงการด้านผลผลิต  (Product) และฉบับที่ 4 แบบสอบถามประเมินโครงการด้าน
ผลกระทบของ (Impact ) พัฒนาคุณภาพเครื่องมือโดยหาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม หาความ
เชื่อมั่น ( Reliability) ของแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดย แบบสอบถามฉบับที่  1 ส าหรับครู  ครูตอบค าถาม
และเก็บคืนได้ครบจ านวน 24 ชุด ในสภาพสมบูรณ์  คิดเป็นร้อยละ 100 (Context , Input) แบบสอบถามฉบับที่  
2  ส าหรับครู  ครูตอบค าถามและเก็บคืนได้ครบจ านวน  24  ชุด ในสภาพสมบูรณ์  คิดเป็นร้อยละ 100  (Process) 
แบบสอบถามฉบับที่ 3  ตอนที่ 1 - 2 ส าหรับครูและนักเรียน  ครูและนักเรียนตอบค าถาม และเก็บคืนได้ครบ
จ านวน 133 ชุด ในสภาพสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100 (Product)  ตอนที่ 3 - 4 ส าหรับครู ครูตอบค าถามและเก็บ
คืนได้ครบจ านวน 133 ชุด ในสภาพสมบูรณ์  คิดเป็นร้อยละ 100 (Product) และแบบสอบถามฉบับที่ 4 ส าหรับ
ผู้ปกครองนักเรียนตอบค าถามและเก็บคืนได้ครบจ านวน 109 ชุด ในสภาพสมบูรณ์  คิดเป็นร้อยละ 100 (Impact ) 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ โดยน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย 
( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบค่าที (t-test) โดยใช้การค านวณในโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for 
Windows  และน าเสนอผลการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ   
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สรุปผลกำรวิจัย 

                    จากการประเมินความคิดเห็นของครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) ที่มีต่อ
การด าเนินตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า  ด้ำนสภำพบริบท ครูผู้ด าเนินโครงการมี
ความเห็นเกี่ยวกับสภาพบริบทในการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวม และราย
เรื่อง พบว่า มีความสอดคล้องเหมาะสมของการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเนื่องจาก หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของโครงการที่ก าหนดขึ้น นั้น ผู้บริหารและครู
ได้ มีการวิเคราะห์สภาพความพร้อมพ้ืนฐานของโรงเรียนในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านสภาพบริบท
อย่างเป็นระบบ โดยยึดกรอบนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ให้โรงเรียนได้พัฒนาการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ เห็นเป็นรูปธรรม และให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้มี การส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิต และรอดพ้นจาก
วิกฤติทั้งปวง โรงเรียนจึงได้ก าหนดหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้ไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสฤษดิ์ วิวา
สุขุ (2562, บทคัดย่อ) ได้ประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ผลการวิจัย พบว่า ด้านบริบทโครงการมีความสอดคล้องกับแนว
ทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ด้ำนปัจจัย ความพร้อมด้านบุคลากร ในการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ครูผู้ด าเนินโครงการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมด้านบุคลากรโดยภาพรวม และรายเรื่องทุกเรื่องอยู่ในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้การ
ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาบุคลากรในการด าเนินงานมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ครูมีความรัก ความ
เอ้ืออาทร และเข้าใจนักเรียน สามารถปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และความมุ่งมั่น
ทุมเท ให้ความร่วมมือ เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย มีการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้วยความเอาใจใส่ และเป็นระบบ สอดคล้องกับ อัญชลี ประกายเกียติ, สุทธิพจน์ จิรถิรพรสิทธิ์, 
ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า การประเมินด้านปัจจัยน าเข้าด้าน 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูมีเจตคติที่ดี 
และมี ความสามารถในการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  
ความพร้อมด้านงบประมาณ ในการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูผู้ด าเนินโครงการมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมด้านงบประมาณ โดยภาพรวม และรายเรื่องทุกเรื่องอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากโรงเรียนมีการวางแผนการใช้งบประมาณโดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยจัดสรรงบประมาณใน
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การด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อีกทั้งการได้รับ
สนับสนุนงบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/จากหน่วยงานภายนอก สอดคล้องกับมนตรา ฟักมงคล (2562, บทคัดย่อ) ได้
ท าวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชานุบาล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ด้านปัจจัยด้านงบประมาณโดยรวมมีผลการประเมินอยู่ ในระดับมาก 
ความพร้อมด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์และสารสนเทศ ในการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูผู้
ด าเนินโครงการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์และสารสนเทศ โดยภาพรวม และรายเรื่อง
เกือบทุกเรื่องอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้ง อาจเป็นเพราะโรงเรียนได้จัดท าข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการด าเนินงานพัฒนา
ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
จัดท าป้ายนิเทศ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท าเอกสาร/คู่มือการปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อม
ของห้องปฏิบัติงาน/สถานที่ จัดหาสื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมอย่างมีคุณภาพ และเพียงพอต่อการใช้
งานและระบบ ICT เว็บไซต์ของโรงเรียน สอดคล้องกับสฤษดิ์ วิวาสุขุ (2562, บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่อง การ
ประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 33 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ มีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด ความพร้อมด้านระยะเวลาด าเนินงาน ในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ครูผู้ด าเนินโครงการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมด้านระยะเวลาด าเนินงาน โดยภาพรวม และราย
เรื่องทุกเรื่องอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ในการจัดท าโครงการส่งเสริ มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
คณะกรรมการด าเนินงานได้มีการประชุมวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหา ก าหนดเป้าหมาย 
การก าหนดกิจกรรมและแผนการด าเนินงาน ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจนร่วมกัน และมีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ตามก าหนดเวลาอย่างสม่ าเสมอ ด้ำนกระบวนกำรด ำเนินงำนของโครงกำร ขั้นตอนการด าเนินงาน ในการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูผู้ด าเนินโครงการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของขั้นการด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งด้านเตรียมการ ขั้ นการด าเนินงาน และขั้นการ
ประเมินผล สรุปผล และรายงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนที่
ชัดเจน จัดท าโครงสร้างการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน การประสานความร่วมมือ  ผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกโรงเรียนทั้งภาครัฐ และเอกชน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
เหมาะสม ศึกษา/วิเคราะห์สภาพพ้ืนฐานของโรงเรียนเพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการฯให้บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
และมีการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์ กระบวนการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูผู้ด าเนินโครงการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้านได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  การคัดกรอง
นักเรียน  การส่งเสริม และพัฒนานักเรียน การป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข และการส่งต่อนักเรียน โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่โรงเรียนได้จัดการอบรมให้ความรู้  และทักษะ รวมทั้ง
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เผยแพร่ข้อมูล ความรู้แก่ครูผู้ด าเนินโครงการการในเรื่องที่เอ้ือประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับทักษะ การปรึกษาเบื้องต้นและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆของนักเรียน มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
วางแผนแก้ไข และจัดกิจกรรมส่งเสริมร่วมกัน โดยให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปด้วยเหมาะสมระดับมากสอดคล้องกับ มนตรา ฟักมงคล 
(2562, บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชานุบาล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ด้านกระบวนการโดยรวมมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ด้ำนผลผลิต ด้านคุณภาพนักเรียน พบว่า ความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนของครู
และนักเรียนหลังการด าเนินโครงการสูงขึ้นกว่าก่อนด าเนินโครงการทั้งโดยภาพรวม และรายเรื่องทุกเรื่องทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก การด าเนินงานระบบดูช่วยเรียนโรงเรียนได้มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้
ด าเนินโครงการถือว่าเป็นบุคลากรหลัก ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริม การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา โดยใช้
วิธีการและเครื่องมือส าหรับครูที่ปรึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และ
สามารถผ่านวิกฤตทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงมีความส าคัญ และความจ าเป็น
โดยนักเรียนได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในด้านการเรียน ด้านสุขภาพ และด้านพฤติกรรมให้มีคุณภาพ ซึ่งเกิดจาก
การที่ครูใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถทางการเรียน ข้อมูลสุขภาพของ
นักเรียน และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน ผู้ปกครองมีการร่วมมือกับทางโรงเรี ยนหรือผู้เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และผู้บริหารวางแผนในการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมพัฒนา 
ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนได้อย่างเหมาะสม (จุติกรณ์ นิสสัย, 2558, น.18) ด้านกระบวนการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ความพึงพอใจต่อกระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู
หลังการด าเนินโครงการสูงขึ้นกว่าก่อนด าเนินโครงการทั้งโดยภาพรวมและรายเรื่องทุกเรื่อง ทั้งนี้เป็นเพราะ
โรงเรียนได้มีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจน จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการอบรมให้ความรู้กับครูผู้ปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประสานความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ปกครอง ครูที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอก ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญ และเข้าร่วม
กิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ ครูทุกคนมีความตระหนักในความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีทัศนคติที่ดีและมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนทุกด้าน คณะกรรมการ และคณะท างานทุกคณะ มีการ
ประสานงาน และมีการประชุมท าความความเข้าใจกันอย่างสม่ าเสมอ จึงท าให้กระบวนการด าเนินงานของโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของครูหลังการด าเนินโครงการมีระดับความพึงใจสูงขึ้น สอดคล้องกับ อัญชลี ประกายเกียติ, สุทธิ
พจน์ จิรถิรพรสิทธิ์, ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า การประเมินด้าน
กระบวนการ พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมและความเหมาะสมของ
กระบวนการของโครงการในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากิจกรรมการรู้จัก 
นักเรียนเป็นรายบุคคลกิจกรรมคัดกรองนักเรียนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียน และกิจกรรมป้องกันช่วยเหลือและ
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แก้ไขมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส าหรับการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมส่ง
ต่อนักเรียน การนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของระบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากร 
พบว่า ความพึงพอใจต่อบุคลากรของครูหลังการด าเนินโครงการสูงขึ้นกว่าก่อนด าเนินโครงการทั้งโดยภาพรวม และ
รายเรื่องทุกเรื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารเห็นความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเ รียน จึงส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและนิเทศติดตามร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อย่างสม่ าเสมอท าให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดความรู้ความเข้าในการด าเนินงาน เกิดเจคติที่
ดีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความรัก ความเอ้ืออาทรและเข้าใจนักเรียน และที่ส าคัญ คือ ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเน้นการท างานเป็นทีม โดยเฉพาะทีมท าในระดับครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาที่มีบทบาทในการ
พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับ มธุริน แผลงจันทึก (2554, น.13) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี
ประโยชน์ช่วยให้ครูตระหนักและเห็นความส าคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีเจตคติที่ดีต่อนักเรียน มีผลงาน
สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา มีความรัก ศรัทธาในวิชาชีพครู ผู้บริหารรู้ศักยภาพของครูใน
การขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ ได้ข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนใช้ในการก าหนดแนวทางในการพัฒนา
นักเรียน หลักสูตรและคุณภาพการจัดการศึกษา มีรูปแบบกระบวนการพัฒนา และการพัฒนาเชิงระบบภายใต้การ
มีส่วนร่วม ด้ำนผลกระทบ ผู้ปกครองนักเรียนมีพฤติกรรมความพึงพอใจต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัด
หนองเสือ (เรืองวิททยานุกูล) โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายเรื่อง พบว่ามีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากทุกเรื่อง นั้น ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน มีความ
ภูมิใจ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม รับการประเมิน และแสดงความยินดีกับความส าเร็จของโรงเรียน 
นักเรียน ครูและบุคลากรอยู่เสมอ มีส่วนร่วมในการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของบุตรหลานกับทาง
โรงเรียน และช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีแก่นักเรียนและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการ
ส่งเสริมให้บุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดพฤติกรรมความพึงพอใจ
ต่อระบบดูแลช่วยนักเรียนของโรงเรียนในระดับมาก และให้ความร่วมมือ สนับสนุน ให้โรงเรียนด าเนินกิจกรรมตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับมธุริน แผลงจันทึก (2554, น.13) กล่าวถึง ประโยชน์ของ
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีต่อนักเรียนและผู้ปกครอง โดยท าให้ผู้ปกครองและชุมชนตระหนัก
ในการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน เข้าใจถึงวิธีการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลาน และบุคคลใน
ชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุตรหลาน เป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง และสอดคล้องกับจุติกรณ์ นิสสัย (2558, น.21) 
กล่าวถึงประโยชน์ของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ว่า ท าให้ผู้ปกครองและครูมีการร่วมมือกันใน
การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ปรึกษา และร่วมกันหาแนวทางการป้องกันและแก้ ไขปัญหานักเรียน เกิด
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
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ข้อเสนอแนะ 

            ข้อเสนอแนะทั่วไป 
                    1) โรงเรียนควรจัดให้พัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการให้ชุมชน 
หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริม ป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
                    2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดอบรมพัฒนาการด าเนินงานระบบดูและแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้กับครูผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากหลายสถานศึกษามีข้าราชการครูรุ่นใหม่จ านวนมาก ซึ่งประสบการณ์ยังน้อยยังต้อง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
                   ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
                   1) ควรมีการศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาดของเชื้อ
โรค  
                   2) ควรศึกษารูปแบบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
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ชื่อเรื่อง  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดแจ้ง     

อ าเภอเกาะสมุย   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  1 

ชื่อผู้วิจัย  นางสาววรรณา  จินา  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแจ้ง 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาระดับและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง

นักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดแจ้ง  อ าเภอเกาะสมุย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1 จ าแนกตามระดับชั้นของเด็ก  วุฒิการศึกษาของผู้ปกครอง และอายุของ

ผู้ปกครอง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนวัดแจ้ง  อ าเภอ

เกาะสมุย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  ในปีการศึกษา  2564  

จ านวน  76  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  

(Rating scale)   ใน    6  ด้าน  จ านวน  35  ข้อ  มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ  .985    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล   คือ  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

การทดสอบคา่ที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว  (F – test แบบ One way ANOVA) 

และสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffe ) 

ผลการวิจัยพบว่า 

1.  ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดแจ้ง  อ าเภอ 

เกาะสมุย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  โดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่

เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของเด็ก    รองลงมา   ด้านการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม  ด้านการจัดกิจกรรมที่

ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก  ด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก  ด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับครอบครัวของเด็ก  และด้านการบูรณาการการเรียนรู้  เป็นอันดับสุดท้าย 

2. ผู้ปกครองนักเรียนที่มีนักเรียนที่เรียนในระดับชั้นอนุบาลที่ต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อ 

การจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดแจ้ง  อ าเภอเกาะสมุย   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎร์ธานี  เขต  1  โดยรวมและรายด้าน  ไม่แตกต่างกัน  ยกเว้น  ด้านการบูรณาการการเรียนรู้  และด้าน

การประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก  แตกต่างกัน 

 3.  ผู้ปกครองนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนวัดแจ้ง  อ าเภอเกาะสมุย    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  

โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   ยกเว้น  ด้านการจัดกิจกรรมที่

ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก พบว่า  ไม่แตกต่างกัน 
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 4.  ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัด

แจ้ง    อ าเภอเกาะสมุย    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  โดยรวมและ

รายด้าน  ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ยกเว้นด้านการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม  

แตกต่างกัน 

ค ำส ำคัญ    :    ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

บทน ำ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  มาตรา ๕๔ ได้ก าหนดไว้ว่ารัฐต้อง

ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี

คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตาม

วรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้

ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้

มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมี

หน้าที่ด าเนินการ  ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษา

แห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย  

การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความถนัดของ

ตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการ

ดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลน

ทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามความถนัดของตน  (ส านักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร , 2560 : 15) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2)  พ.ศ.2545
และ(ฉบับที่  3)  พ.ศ.2553 ได้ก าหนดไว้ว่าการศึกษาปฐมวัยหรือการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาเป็นการ
จัดการศึกษาที่มคีวามส าคัญยิ่งระดับหนึ่งและเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้ด าเนินการจัดในสถานศึกษาใน
ลักษณะสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ของ
สถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกของเด็กพิการและเด็กซึ่งมคีวามต้องการพิเศษ หรือสถาบัน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียนอย่างอ่ืน และให้จัดในโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนของเอกชน และ
โรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนแต่โดยที่การศึกษาในระดับปฐมวัยไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ 
การจัดโปรแกรมการศึกษาของหน่วยงานทีร่ับผิดชอบให้บริการการศึกษานี้  จึงมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพขององค์การ อย่างไรก็ตาม ความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนก็มีความ
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ต้องการให้บุตรหลานได้มีโอกาส  เพ่ิมความสามารถในด้านสติปัญญา การแก้ปัญหา  มีความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์ มีสุขภาพที่ดีขึ้น มีพัฒนาการความมีวินัยในตนเอง เพ่ิมความเชื่อมั่นความเข้าใจและรักตนเอง 
น าไปสู่การพัฒนาทักษะทางสังคม การมมีนุษย์สัมพันธ์  มีเสรีภาพในการแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี 
วรรณกรรม และนาฏศิลป์  

 นโยบายการจัดการศึกษาวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการในกลุ่มเด็กปฐมวัย เราจะ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ให้มีสมรรถนะที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างบูรณาการกัน และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ , ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน , ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วง รวมทั้งส่งเสริมการอ่าน การเล่านิทาน การใช้
สื่อเรียนรู้ต่าง ๆ ให้แก่ครอบครัว ,จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย และส่งเสริมและสนับสนุนภาวะการเจริญเติบโตและสุขภาวะที่ดีของเด็ก เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง สมบูรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมตามช่วงวัย หรือ ท าให้เด็กปฐมวัยมีครบ 5H คือ Heart จิตใจดี มี
วินัย , Head เก่งคิด วิเคราะห์เป็น , Hand ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะ , Healthสุขอนามัยดี สุขภาพแข็งแรง และ Hi-
tech ทันสมัย ก้าวหน้า รู้เท่าทันเทคโนโลยี (มติชนออนไลน์ , 2565)   

 การศึกษาปฐมวัยนับเป็นการวางฐานรากชีวิตให้มั่นคงและแข็งแรง การที่จะพัฒนาคนให้ 
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขต้องพัฒนา  ทั้งทางด้านจิตใจ  ร่างกาย ปัญญา และสังคม เริ่มพัฒนาตั้งแต่แรกเกิดถึง 
5 ปี เพราะหากเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาที่สมดุลครบ 4 ด้าน ก็จะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ มีความสามารถใน
การด ารงชีวิต มีประสบการณ์ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี รอบคอบทางความคิด กล้าตัดสินใจ ไม่ยอมแพ้ต่อ
อุปสรรค มีการวางแผนในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาตนเองให้อยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นในสังคมได้เพ่ือการพัฒนาประเทศไปในทิศทางท่ีเหมาะสมต่อไป (วิสารัตน์ ทองเพียร , 2559)   

ปฐมวัยถือเป็นช่วงวัยที่ส าคัญและจ าเป็นที่สุดในการวางรากฐานการพัฒนาในทุกด้าน 
เนื่องจากเป็น ช่วงเวลาที่พัฒนาการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะสมองมีการพัฒนาและเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
ที่สุด หากเด็ก ได้รับการเลี้ยงดูและการจัดการเรียนรู้ที่ดีและถูกต้องตามหลักพัฒนาการ หลักการเรียนรู้ และ
หลักวิชาการแล้ว   เด็กจะเกิดการพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ   และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในอนาคต   ดังนั้น 
การจัดการศึกษา เพื่อที่จะ พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพในทุก ๆ  ด้านอย่างเต็มที่ จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจาก
บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้บริหาร ครู พ่อแม่ และผู้ปกครอง ควรมีบทบาทส าคัญในการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และ พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก การอบรมเลี้ยงดูเด็ก และให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ มีการพัฒนาเด็กโดย องค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย มีการจัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก และ ประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา เพ่ือเป็น
การพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ได้อย่างมีความสุข  (สุริยา คงมั่น , 2559) 
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 จัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด - ๖ ปี  ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการ
เตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคน
ดีมีวินัย ภูมิใจในชาติและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
(กระทรวงศึกษาธิการ ,  2560)  
  โรงเรียนวัดแจ้ง  อ าเภอเกาะสมุย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์

ธานี  เขต  1  ได้จัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กระดับปฐมวัยในการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน ของเด็ก

ปฐมวัย  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  ปัจจุบันนี้ผู้ปกครองให้ความสนใจและให้

ความส าคัญกับในการจัดการศึกษาและพัฒนาการเด็กปฐมวัยมากขึ้น   ผู้ปกครองให้การยอมรับในการจัดการ

เรียนการสอนระดับปฐมวัยที่จะน าบุตรหลานมาเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดแจ้ง   ประกอบกับที่โรงเรียน

วัดแจ้งเป็นโรงเรียนอนุบาลศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ   อ าเภอเกาะสมุย   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎร์ธานี  เขต  1 นักเรียนระดับปฐมวัย  มีจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้น  ผู้ปกครองนักเรียนมีวุฒิการศึกษา

และช่วงอายุที่แตกต่างกันรวมทั้งสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ในครอบครัวของผู้ปกครอง  การอบรมการเลี้ยงดู

เด็กระดับปฐมวัยในแต่ละพ้ืนที่ย่อมแตกต่างกัน  ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด

การศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดแจ้ง  อ าเภอเกาะสมุย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์

ธานี  เขต  1 

  จากสภาพและปัจจัยดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง

นักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดแจ้ง  อ าเภอเกาะสมุย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 

การบูรณาการการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก และความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับ

ครอบครัวของเด็ก   ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้จะน าไปพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพในด้าน

การจัดการเรียนการสอนต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยและพัฒนาในด้านครูผู้สอนให้ดียิ่งขึ้นในการจัดการศึกษา

ปฐมวัยโรงเรียนวัดแจ้ง  อ าเภอเกาะสมุย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  

1  ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัด

แจ้ง    อ าเภอเกาะสมุย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียน 
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วัดแจ้ง   อ าเภอเกาะสมุย   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  

จ าแนกตาม ระดับชั้น  วุฒิการศึกษาของผู้ปกครอง และอายุของผู้ปกครองนักเรียน 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 1. ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนวัดแจ้ง   อ าเภอ

เกาะสมุย   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  ปีการศึกษา 2564   รวม
ประชากรทั้งสิ้น  92   คน  

2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนวัดแจ้ง    
อ าเภอเกาะสมุน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1   ปีการศึกษา 2564  
จานวน 76   คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามตารางก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ เครจซี่และมอร์แกน, (Krejcie and Morgan, 1970 : 608  อ้างถึงใน  ปนัฐฐา  จันทร์บุญจันทร์,  
2560  :  62) ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนวัดแจ้ง   อ าเภอเกาะสมุย สังกัดส านักงานเขต 
 พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1   ปีการศึกษา 2564  

ผู้ปกครองนักเรียน ประชำกำร(คน) กลุ่มตัวอย่ำง(คน) 

ชั้นอนุบาล  2 49 42 

ชี้นอนุบาล  3 43 34 

รวม 92 76 
ที่มา  :  งานสารสนเทศ  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  2564  โรงเรียนวัดแจ้ง  ปีการศึกษา  2564 

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่  แบบสอบถาม  (Questionnaire)   ซึ่งผู้ศึกษาวิจัย

จัดสร้างขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดแจ้ง   อ าเภอเกาะสมุย   สงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี   เขต  1   ลักษณะของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สอบถามเก่ียวกับ ระดับชั้นของนักเรียน  วุฒิ 
การศึกษา และช่วงอายุของผู้ปกครองนักเรียนเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดแจ้ง  อ าเภอเกาะสมุย   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี   เขต  1  ใน  6  ด้าน คือ  ด้านการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม  ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ของเด็ก  ด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก  ด้านการบูรณาการการ
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เรียนรู้  ด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก  และด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับครอบครัว
ของเด็ก    ซึ่งข้อค าถามเป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating scale)    ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) มี 
5 ระดับ  

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

  1.  ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามผ่านทาง  Group  Line  ครูปฐมวัยให้ครูปฐมวัยโรงเรียนวัดแจ้งได้

ด าเนินการส่งไปให้ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนวัดแจ้ง  อ าเภอเกาะสมุย  สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  ที่เป็นประชากรกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ

ตอบแบบสอบถาม 

  2. เมื่อได้การตอบแบบสอบถามจากผู้ปกครองนักเรียน  ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้อง

สมบูรณ์ของการตอบค าถาม  เพื่อน าผลการตอบไปจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลในโอกาสต่อไป 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งแยกวิเคราะห์ 
ตามล าดับดังนี้ 

 1.   วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับชั้นของนักเรียน  วุฒิการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน  และ
อายุของผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนวัดแจ้ง  อ าเภอเกาะสมุย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1 โดยหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือค่าร้อยละ (Percentage)  และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2.   วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน
วัดแจ้ง  อ าเภอเกาะสมุย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทั้งโดยภาพรวม 
รายด้านและรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation.) แล้วน า
ค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย 

3..  เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน 

วัดแจ้ง  อ าเภอเกาะสมุย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  เขต  1 จ าแนกตาม

ระดับชั้นของนักเรียนโดยใช้สถิติทดสอบค่าท่ี (t - test)  และจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและอายุของผู้ปกครอง

นักเรียนโดยใช่ค่า F (F - Distribution) 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม

ส าเร็จรูป  SPSS  for  Windows  โดยใช้สถิติดังนี้ 

  1.  สถิติที่ใช้ในการหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

2.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
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น าเสนอโดยใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

 3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต่าง ๆ 
โดยใช้สถิติท่ีการทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีที่มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้มี 2 กลุ่ม และในการเปรียบเทียบกลุ่ม
ตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว  (F – test แบบ One way 
ANOVA) และสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe ) 

สรุปผลกำรวิจัย 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน 

วัดแจ้ง  อ าเภอเกาะสมุย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  ผลการศึกษา 

สรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

1.  ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดแจ้ง  อ าเภอ 

เกาะสมุย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  โดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ

การจัดการเรียนรู้ของเด็ก  รองลงมาด้านการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม  ด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม

พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก  ด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก  ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างผู้สอนกับครอบครัวของเด็ก  และด้านการบูรณาการการเรียนรู้  เป็นอันดับสุดท้าย 

   1.1  ด้านการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม  พบว่า  ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดแจ้ง  อ าเภอเกาะสมุย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี  เขต  1  โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  
โรงเรียนจัดหลักสูตร ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือมุ่งพัฒนาการเด็กด้านร่างกาย อารมณ์  สังคมและ
สติปัญญา  รองลงมาคือ  หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน  มีการก าหนดเนื้อหาสาระประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อ
ผู้เรียน   มีการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข และมีการ
ประเมินพัฒนาการทัง้  4  ด้านอย่างต่อเนื่อง  เลือกใช้สื่อได้ตรงตามจุดมุ่งหมายและเรื่องที่จัดการประสบการณ์
แก่นักเรียน มีการประเมินเป็นรายบุคคล  ท าอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน การเลือกใช้เครื่องมือและการจด
บันทึก  มีการแจ้งผลพัฒนาการให้กับผู้ปกครองได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง  เป็นอันดับสุดท้าย 
  1.2  ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของเด็ก  พบว่า  
ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดแจ้ง  อ าเภอเกาะสมุย  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ห้องเรียนสะอาด  มีแสงสว่างเพียงพอ อาการถ่ายเทได้สะดวก 
รองลงมาคือ  อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนอยู่ในสภาพดีโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมโดยค านึงถึงพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  อาคารเรียนและ
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อาคารประกอบมีความมั่นคงและแข็งแรง  ห้องเรียนจัดมุมต่างๆ ที่เด็กสามารถเลือกเล่นและท ากิจกรรมได้ 
และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนของเด็ก  เป็นอันดับสุดท้าย 
   1.3  ด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก   พบว่า  
ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดแจ้ง  อ าเภอเกาะสมุย  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฎิบัติด้วยตนเอง  รองลงมาคือ  จัด
กิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์- จิตใจ เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ดี  ร่าเริง แจ่มใส  กล้า
แสดงออก มีความมั่นใจขึ้น  จัดกิจกรรมในการส่งเสริมในด้านสังคม  เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคมในการท า
กิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน   การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้ง  6  กิจกรรมส าหรับเด็กระดับ
ปฐมวัย  จัดกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ให้
แข็งแรง  และการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกการสังเกต  การ
จ าแนก  การเรียงล าดับเหตุการณ์ การแก้ปัญหาและการใช้เหตุผล  เป็นอันดับสุดท้าย 
  1.4  ด้านการบูรณาการการเรียนรู้  พบว่า  ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดแจ้ง  อ าเภอเกาะสมุย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี  เขต  1  โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเน้นผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติ  เรียนรู้ตามความสนใจของเด็ก   รองลงมาคือ  การ
จัดเตรียมแผนการจัดประสบการณ์ในแต่ละวันเพ่ือให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลาย  กิจกรรม หลาย
ทักษะ หลากหลายประสบการณ์  เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างมีจุดมุ่งหมาย  และการจัดกิจกรรมการเรียน
เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กแต่ละบุคคล  เป็นอันดับสุดท้าย 
   1.5  ด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก  พบว่า  ผู้ปกครองนักเรียน
มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดแจ้ง  อ าเภอเกาะสมุย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  1.ประเมินพัฒนาการของเด็กท้ัง  4  ด้าน  คือด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - จิตใจ ด้าน
สังคมและด้านสติปัญญาอย่างต่อเนื่อง  รองลงมาคือ  การประเมินพัฒนาการโดยพิจารณาจากแฟ้มผลงานของ
เด็กในการท าผลงานต่างๆ  มีการประเมินพัฒนาการด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่น  การสังเกต  การสัมภาษณ์  
การบนัทึกข้อมูล การรวบรวมผลงานของเด็ก 
มีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบถึงพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัย  และการจัดแสดงผลงานของ
เด็ก โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาเยี่ยมชมผลงานการแสดงออกในสภาพที่เป็นจริงตามพัฒนาการของเด็ก 
เป็นอันดับสุดท้าย 
  1.6  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับครอบครัวของเด็ก  พบว่า  ผู้ปกครอง
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดแจ้ง  อ าเภอเกาะสมุย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  1.โรงเรียนมีการสร้างความสัมพันธภาพอันดีระหว่าง  บ้าน  โรงเรียน และชุมชน
เพ่ือให้โรงเรียนรู้จักบ้านและชุมชนดีขึ้น  รองลงมาคือ โรงเรียนมีการจัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงท าความ
เข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นประจ าในทุกภาคเรียนๆละ  1  ครั้ง   โรงเรียนมีการรายงานผลพัฒนาการของ
นักเรียนเป็นระยะๆอย่างสม่ าเสมอ  โรงเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมในกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น  
เช่น  งานโรงเรียน  และโรงเรียนจ าท าเอกสารเผยแพร่ข่าวสารและการด าเนินงานของโรงเรียน  เช่น  จุลสาร  
จดหมายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์  เป็นอันดับสุดท้าย 

 2.  ผู้ปกครองนักเรียนที่มีนักเรียนที่เรียนในระดับชั้นอนุบาลที่ต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อการ

จัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดแจ้ง อ าเภอเกาะสมุย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์

ธานี  เขต  1  โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  ยกเว้นด้านการบูรณาการการเรียนรู้  และด้านการประเมิน

พัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก  แตกต่างกัน 

3.  ผู้ปกครองนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนวัดแจ้ง  อ าเภอเกาะสมุย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  

โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   ยกเว้น  ด้านการจัดกิจกรรมที่

ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก พบว่าไม่แตกต่างกัน 

 4.  ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัด

แจ้ง  อ าเภอเกาะสมุย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  โดยรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ยกเว้น  ด้านการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม  

แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง จ าแนกตาม เพศ อาชีพ และรายได้  
เพราะผู้ปกครองที่มีสถานภาพที่แตกต่างกัน ย่อมมีมุมมอง  ทัศนคติ และความพึงพอใจที่แตกต่างกัน 

2.  ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบของการร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยระหว่างโรงเรียน  
ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือนา ไปพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยต่อไป 

เอกสำรอ้ำงอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ,  หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560,  กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ 
  การเกษตรแห่งประเทศไทย,  2560. 
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,  รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย,   
  กรุงเทพฯ:   ส านักการพิมพ์  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,  2560. 
ปนัฐฐา  จันทร์บุญจันทร์,  ควำมพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยโรงเรียน 
  อนุบำลศรีวัฒนำวิทยำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว  เขต 2,   

114



  สารนิพนธ์  ศษ.ม,  มหาวิทยาลัยปทุมธานี,  ปทุมธานี:  2560 
มติชนออนไลน์,  “ตรีนุช  ร่วมลงนำมเอ็มโอยู  7  กระทรวง  ลั่น  ศธ.พร้อมเดินหน้ำพัฒนำคนตลอดช่วง 

ชีวิต,”  [Online], Available :   https://www.matichon.co.th/news- monitor/ 
news_3250222.  [Accessed: 24  เมษายน  2565]. 

วิสารัตน์ ทองเพียร,  “ครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21,”  [Online], Available:  https://www.gotoknow.  
  .org/posts/619231.  [Accessed: 24  เมษายน  2565] 
สุริยา คงมั่น,  “กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยกับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน สังกัดส ำนักงำน  
  เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2.”  วิทยานิพนธ์การศึกษาศึกษาศาสตร์ 
  มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,  กรุงเทพฯ:  2559. 

 

 

 

 

 

115

https://www.matichon.co.th/
https://www.matichon.co.th/news-%20monitor/


ชื่อรายงาน รายงานผลการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
                     ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร)  
                     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ  
                     CIPPIEST 
ผู้รายงาน  นางพิศมัย ถิ่นน้อย 
ปีการศึกษา  2563 

บทคัดย่อ 
 รายงานนี้เป็นรายงานผลการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย  ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPPIEST โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผล
การดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) ในการประเมิน ด้านสภาพแวดล้อม (Context 
Evaluation) การประเมินด ้านปัจจ ัยนำเข ้า ( Input Evaluation) การประเมินด ้านกระบวนการ (Process 
Evaluation) และการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ประกอบด้วยการประเมินผลกระทบ(Impact 
Evaluation) การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) การประเมินความยั ่งยืน (Sustainability 
Evaluation) และการประเมินการถ่ายทอดความสำเร็จ (Transportability Evaluation) ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที ่ใช ้ ในการประเมินครั ้งนี ้  เป็นผู ้ เก ี ่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดกำแพงแสน             
(สว่างวิทยาคาร) ประชากร จำแนกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 
14 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 9 คน นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 จำนวน 202 คน และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 202 คน 
รวมประชากรที่ใช้ในการประเมินทั้งสิ ้น 427 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินได้มาโดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้มาจากประชากร 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 14 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 7 คน (โดยตัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออก 2 
ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่ง ผู้แทนครู) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 จำนวน 60 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการประเมินทั้งสิ้น 141 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็น
แบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ( X̅ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการประเมินการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPPIEST สามารถสรุป ผลการประเมินโครงการได้ ดังนี้ 
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 1. ผลการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  
(X̅ = 4.71, S.D. = 0.46)       
 2. ผลการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ภาพรวมอยู ่ในระดับมากที ่สุด               
(X̅ = 4.57, S.D. = 0.49)  
 3. ผลการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ภาพรวมอยู ่ในระดับมากที ่สุด              
(X̅ = 4.60, S.D. = 0.50)  
 4. ผลการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19)  โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ด้านผลผลิต (Product Evaluation)  โดยประเมินจากการประเมินผลกระทบ 
(Impact Evaluation) ภาพรวมอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด (X̅ = 4.64, S.D. = 0.48) การประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation) ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.65, S.D. = 0.47) การประเมินความยั่งยืน 
(Sustainability Evaluation) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.62, S.D. = 0.49) และการประเมินการถ่ายทอด
ความสำเร็จ (Transportability Evaluation) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.61, S.D. = 0.49) พบว่า 
ผลการประเมินภาพรวมด้านผลผลิต  อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.63, S.D. = 0.48) 
 

คำสำคัญ  สถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 

บทนำ 
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลถวายรายงานสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) “มีอะไรที่จะมีส่วนช่วยเหลือ ที่จะแก้ปัญหาก็ยินดี
เพราะว่าก็เป็นปัญหาของชาติซึ่งเรื่องโรคระบาดนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของใครแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
เรามีหน้าที่ที่จะดูแลแก้ไข ให้ดีที่สุดอย่างที่เคยพูดไว้ว่าไม่ใช่หมายความว่ายอมรับตามบุญตามกรรมแต่มีความ
เข้าใจในสถานการณ์ มีการเข้าใจในปัญหา และก็มีความรู้เกี่ยวกับโรค ก็คือความเข้าใจในปัญหานั้นเองอันแรก
ก็เป็นอย่างนี้อันที่สองก็คือจากข้อที่ 1 ก็คือการมีการบริหารจัดการมีแผนเผชิญเหตุมีระบบในการปฏิบัติแก้ไข
ให้ถูกจุดรู้ปัญหาแก้ไขให้ถูกจุดโดยมีการบริหารจัดการแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ต้องให้ประชาชนได้เข้าใจถึงวิธี
ปฏิบัติที่ถูกต้องและเหตุผลที่ต้องปฏิบัติเพราะว่าการมีระบบหรือแผน และการปฏิบัติตามที่ได้วางไว้ตามความ
เป็นจริงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแก้ถูกจุดก็จะลดปัญหาลงได้และจะแก้ได้ในที่สุดฉะนั้นก็เชื่อแน่ว่าจะต้อง
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แก้ไขและก็เอาชนะอันนี้ได้เพราะว่าประเทศของเรานี้ ก็นับว่าทำได้ดีแล้วประเทศของเรานี้น่าภาคภูมิใจว่าทำได้
ดีและก็ทุกคนก็ร่วมใจกันแล้วที่ดีกว่าที่อ่ืนอีกหลายที่แต่บางทีก็ต้องเน้นเรื่องการทำงานมีระบบด้วยความเข้าใจและ
การมีระเบียบวินัยในการแก้ไขปัญหาโดยมีเป้าหมายว่าเราจะต้องต่อสู้ให้โลกนี้สงบลงไปได้ในที่สุด เพราะว่าโรค
นี้มาได้โรคก็ไปได้ แต่โรคจะไม่ไปถ้าเราไม่แก้ปัญหาเราไม่แก้ให้ถูกจุด หรือเราไม่มีความขันติอดทนที่จะแก้ไข
บางทีก็ต้องเสียสละความสุขส่วนตัวบ้างหรือเสียสละในการสร้างกล้าพอที่จะสร้างนิสัยหรือสร้างวินัยในตนเองที่
จะแก้ไขเพื่อตนเองเพื่อส่วนรวมอันนี้เราก็ขอเป็นกำลังใจให้” ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังสวนดุสิต วัน
จันทร์ ที ่ 6 เมษายน 2563 (ศูนย์ปฏิบัติการณ์โควิด19 (COVID - 19) จังหวัดนครปฐม. 2563 : 1) จาก         
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งเป็นโรคที่
ติดต่อได้ง่าย และเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิต ของผู้ได้รับเชื้อประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค 
ทั้งยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง จึงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่ าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั่วโลกจน
องค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้ การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นการระบาดใหญ่ 
และขอให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดเด็ดขาดยิ่งขึ้น การระบาดของโรคดังกล่าว จึงเป็น
สถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของประชาชนซึ่งต้องใช้มาตรการเข้มงวด และ
เร่งด่วนเพ่ือควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้างประกอบกับมีการกักตุนสินค้าจำเป็นต่อการเฝ้าระวัง และ
ควบคุมติดตามการแพร่ระบาด การป้องกัน และการรักษาโรคตลอดจนการกักตุน เครื่องอุปโภคบริโภคและ
สิ่งจำเป็นต่อ การดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน ซึ่งต้องป้องกันมิให้เกิดภาวะขาดแคลนอันจะเป็นการซ้ำเติม
ความเดือดร้อนของประชาชน กรณีนี้จึงจำเป็นต้องใช้ มาตรการเร่งด่วนเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของประชาชน 
และการดำรงชีวิตโดยปกติสุข ของประชาชน อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงให้ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงใน
เขตท้องที ่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปควบคู่กัน (ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขต
ท้องที่ทั่วราชอาณาจักร. 2563 : 1) และปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยปัจจุบัน ได้รับ
ผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงของโลกท้ัง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อวิถีการดำรงชีวิต  และความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนไทยในหลายรูปแบบ ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านทัศนคติและพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน มี
ค่านิยมแบบบริโภคนิยมอย่างฟุ่มเฟือย การห่างเหินจากศาสนาการทะเลาะวิวาท ติดยาเสพติด การเสพสื่อ
ลามกอนาจาร ติดเกม รวมทั้ง การจมน้ำเสียชีวิต และการประสบอุบัติเหตุจาก การเดินทางของเด็กและ
เยาวชน และอีกปัญหาหนึ่งที่มีแนวโน้มรุนแรงและหนักมากจนน่าวิตก คือ การแพร่ระบาดของสื่อท่ีไม่เหมาะสม
หรือส ื ่อลามกอนาจาร จนทำให้เด ็ก  และเยาวชนไทยซึ ่งขาดภูม ิค ุ ้มก ันในการบร ิโภคสื ่ออยู ่แล ้วมี                      
การลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2556 : 10) 

จากข้อความดังกล่าวข้างต้นผู้ประเมินในฐานะผู้บริหารโรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) 
ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน
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จำนวน 202 คน จึงได้ปฏิบัติตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มจากการศึกษา
วิเคราะห์สภาพปัญหาภายในโรงเรียน สามารถแยกปัญหาออกเป็นหลายด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียน 1. ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ ร้อยละ 90.00 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและขาดแคลน รายได้ของครอบครัวไม่เพียงพอต่อ
การดำเนินชีวิตประจำวัน เนื่องจากผู้ปกครองมีรายได้น้อยและมีอาชีพรับจ้าง ทำให้ผู้ปกครองไม่มีเงินสนับสนุน
การศึกษาของนักเรียนอย่างเพียงพอต่อความต้องการ ทำให้นักเรียนต้องรับจ้างหารายได้ช่วยผู้ปกครอง 2. ปัญหา
ด้านสุขภาพจิต ร้อยละ 85.00 พบว่า นักเรียนจำนวนหนึ่งอยู่ในครอบครัวแตกแยกถูกทอดทิ้ง ให้อยู่กับญาติหรือ
บุคคลอื่น ทำให้นักเรียนขาดความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว ขาดการดูแลเอาใจใส่ ส่งผลให้ขาดทักษะและ
ประสบการณ์ในการเผชิญปัญหา ประกอบกับขาดแรงสนับสนุนที่เหมาะสมจากสังคม เกิดปัญหาการปรับตัว และมี
ความสับสนในการปฏิบัติตัวกับกลุ่มเพื่อน ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขป้องกันปัญหา อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตที่
รุนแรงได ้3. ปัญหาด้านสังคม ร้อยละ 50.20 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ในจุดเสี่ยงต่อการติดยา
เสพติดหรือค้ายาเสพติด แต่สภาพแวดล้อมโดยรอบโรงเรียนก็ยังมีการเสพและจำหน่ายยาเสพติด โรงเรียนจึง
ต้องมีมาตรการรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้เท่าทันโทษ พิษภัยของยาเสพติด และรู้จักหลีกเลี่ยงการเข้าไป
เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทุกชนิด ด้านอาคารสถานที่ภายในสถานศึกษาโรงเรียนมีอาคารเรียน 3 หลัง ห้องน้ำ 14 
ห้อง บริเวณโรงเรียนตั้งอยู่ภายในวัดกำแพงแสน มีประตู 5 ประตู ที่ชุมชนสามารถเข้า – ออก ได้ตลอดเวลา 
ชุมชนมาทำบุญที่วัด และมาจัดงานพิธีฌาปนกิจศพบ่อยครั้ง มีทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์มาจอด และผู้ร่วมงาน
จำนวนมากพร้อมทั้งมีการจุดพรุกลางสนามฟุตบอลของโรงเรียน ซึ่งอาจจะส่งผลให้นักเรียนเกิดอันตรายจาก
อุบัติเหตุรถชน อุบัติเหตุจากการจุดพลุ หรือจากบุคคลที่สติไม่ดี เป็นต้น (โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร). 
2563 : 30 - 31) ในปัจจุบันมี การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที ่ 5/2563 เรื ่อง สั ่งปิดสถานที ่เป็นการชั ่วคราวด้วยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรค
ในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี ่ยงสูงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ          
พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม  

จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้ประเมินในฐานะผู้บริหารโรงเรียนจึงดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษา
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ประเมินในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้จัดทำโครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ขึ้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) 
และจากการศึกษาถึงแนวคิดการประเมินโครงการของสตัฟเฟิลบีมที่มีความต่อเนื่องกันในการดำเนินงานอย่าง
ครบวงจรและสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ การประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context 
Evaluation) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ( Input Evaluation) การประเมินด้านกระบวนการ (Process 
Evaluation) และการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ประกอบด้วย การประเมิน  ผลกระทบ 
(Impact Evaluation) การประเม ินประส ิทธ ิผล (Effectiveness Evaluation) การประเม ินความย ั ่ งยืน
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(Sustainability Evaluation) และการประเมินการถ่ายทอดความสำเร็จ (Transportability Evaluation) จึงสรุป
ได้ว่าผู้ประเมินจึงได้เลือกใช้รูปแบบ CIPPIEST มาเป็นกรอบแนวคิดในการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการสถานศึกษาปลอดภัยใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

2. เพ ื ่อประเม ินด ้านป ัจจ ัยนำเข ้า ( Input Evaluation) ของโครงการสถานศึกษาปลอดภัย                
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยา
คาร) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

3. เพ่ือประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการสถานศึกษาปลอดภัยใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

4. เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ประกอบด้วย การประเมินผลกระทบ (Impact 
Evaluation) การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) การประเมินความยั ่งยืน (Sustainability 
Evaluation) และการประเมินการถ่ายทอดความสำเร ็จ (Transportability Evaluation) ของโครงการ
สถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียน           
วัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

 4.1 การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) คือ ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโดย
การมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับผู้เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์สำคัญทั้งที่คาดหมายและไม่คาดหมายทั้ง
ทางบวกและทางลบ 

 4.2 การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) คือ ผลประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ
ตามความคาดหวังหรือไม่ 

 4.3 การประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) คือ การรักษาความต่อเนื่องของ
ผลสำเร็จ 

 4.4 การประเมินการถ่ายทอดความสำเร็จ (Transportability Evaluation) คือ ความเหมาะสม
ในการนำแผนงานไปปรับประยุกต์ใช้  
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วิธีดำเนินการประเมิน 
 วิธีดำเนินการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส            
โคโรนา 2019 (COVID - 19)  โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPPIEST ดังนี้ 

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPPIEST    
                  ประเด็นการประเมิน      ตัวช้ีวัดที่ใช้ในการประเมิน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ขั้นที่ 1 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เป็นขั้นตอนการศึกษาสภาพปัญหาในการวางแผน 
เพื่อการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

- สอดคล้องกับนโยบายความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์โครงการกับนโยบายการความปลอดภัย
ภายในสถานศึกษา ในระดับกระทรวงศึกษาธกิาร สำนัก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และนโยบายโรงเรียน 
- วธิีการ/แนวทาง 
- ความพร้อม ความเพียงพอ และความเหมาะสม 
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา
และสื่อการสอน อาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ 
ระยะเวลา 

การประเมินสภาพแวดล้อม 
(Context Evaluation) 

การประเมินปัจจยันำเข้า 
(Input Evaluation) 

ระยะที่ 1  
ประเมินก่อน 

การดำเนินโครงการ 
 

การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

 

- การวางแผน การดำเนินงาน  การปฏบิัติงาน 
ตามแผนการดำเนินงาน  การตรวจติดตาม  
การดำเนินงาน  การแก้ไข และปรับปรุง 
การดำเนินงาน 

 

ระยะที่ 2 
 ประเมินระหว่าง 

การดำเนินโครงการ 
 

การประเมินผลการผลิต 
(Product Evaluation) 

 

ผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
1. การประเมินผลกระทบ (Impact Product  
    Evaluation) 
2. การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness  
    Evaluation) 
3. การประเมินความยั่งยืน (Sustainability  
    Evaluation) 
4. การประเมินการถา่ยทอดความสำเร็จ 
   (Transportability Evaluation) 

 

ระยะที่ 3  
ประเมินผลหลังการ

ดำเนินโครงการ 
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(COVID - 19) โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 พร้อมทั้งศึกษาวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากตำรา เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ขั้นที่ 2 การดำเนินการประเมิน เป็นขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการประเมินเกี่ยวกับโครงการ
สถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  โรงเรียน              
วัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามแนวคิด
ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้ันตอน และรายละเอียด
การดำเนินงาน ดังนี้ 
  1. ศึกษาเอกสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรสถานศึกษาของ
โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือสถานศึกษาปลอดภัย และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดภัยให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน คณะกรรมการติดตามประเมินผล และคณะกรรมการรายงานการดำเนินงานตามโครงการ
สถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)   
  3. อบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบในสถานศึกษาดำเนินการประชุมเพ่ือ
ชี้แจงทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 4 คณะ โดยให้คณะกรรมการดำเนินงานเป็นทีม เพ่ือ
จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส         
โคโรนา 2019 (COVID - 19) และมีการทำงานโดยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Communities : PLC) มาปฏิบ ัต ิในการทำงานเป็นทีมตามมาตรการสถานศึกษาปลอดภัย ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทาง   
การศึกษา เพ่ือให้เข้าใจ และนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยนำโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เข้าสู่โรงเรียนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี       
การดำเนินงานที่กำหนดไว้ประกอบด้วยกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ตามมาตรการด้านการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุ มาตรการการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสังคม มาตรการ
ด้านสุขอนามัยของนักเรียน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสัตว์และแมลงมีพิษ มีการกำกับ ติดตาม
ประเมินผลและคณะกรรมการรายงานการดำเนินงานตามโครงการ โดยมีผู้เกี่ยวข้องในการประเมินความพึง
พอใจในการดำเนินงานโครงการที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา  
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  5. ดำเนินงานตามกระบวนการโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้แก่   
                ขั้นวางแผน (Plan) 
      1. ประชุมปรึกษาหารือรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียน 
      2. สำรวจความพร้อมเกี ่ยวกับทรัพยากรที ่ต้องการในการดำเนินการตามโครงการ ทาง          
ด้านอาคารสถานที่ บุคลากร งบประมาณ รวมถึงระยะเวลาในการดำเนินการ 
      3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง
นักเรียนเข้าร่วมประชุมในการดำเนินการโครงการ  
   ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do) มีการดำเนินงาน 2 ระยะ ดังนี้ 
          ระยะที่ 1 การดำเนินการเพื ่อให้บุคลากรที ่เกี ่ยวข้องกับโครงการมีความรู ้คว ามเข้าใจถึง           
การดำเนินงานที่สอดคล้องและตรงกัน ดังนี้ 
                     1. เตรียมแผนงานก่อนดำเนินโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองเรียน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมปัจจัยของโครงการ กระบวนการของโครงการ และประเมินพฤติกรรมของนักเรียนตามโครงการ
สถานศึกษาปลอดภัย และการประเมินผลผลิตของโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
                     2. จัดเตรียมอาคารสถานที่ เช่น ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบสนามเด็กเล่น 
ถังดับเพลิง ห้องน้ำ ห้องส้วม สวนหย่อม ตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามร่มรื่น เป็นต้น 
                     3. จัดเตรียมบุคลากร เช่น ทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยหมอนทอง เจ้าอาวาสวัดกำแพงแสน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำแพงแสน ปราชญ์ชาวบ้าน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ดับเพลิง และติดต่อประสานงานบุคคล  เพื่อเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม และให้
ความรู้แก่บุคลากร ในโรงเรียนและนักเรียน 
                  4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ คลิปวีดีโอ เกี่ยวกับความปลดภัยจัดทำป้ายนิเทศ
คุณธรรม 8 ประการพื้นฐาน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดทำป้ายไม้ ป้ายไวนิลเกี่ยวกับความปลอดภัย 
และการป้องการกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)   ติดตามบริเวณต้นไม้อาคาร 
และบริเวณอ่ืนที่เหมาะสม 
  5. จัดเตรียมงบประมาณ เพ่ือดำเนินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยแก่นักเรียน 
 ระยะที่ 2 ดำเนินการตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) มอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมดำเนินการตามขั้นตอน จำนวน 10 
กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบโครงสร้างของ
อาคารเรียน การใช้ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ห้องน้ำ ห้องส้วม อุบัติเหตุจาก
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บริเวณสถานศึกษา รั้ว บ่อน้ำ สระน้ำ บ่อเลี้ยงปลา เขตก่อสร้าง และกองวัสดุชำรุด ต้นไม้ สนาม สนามเด็กเล่น 
สนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬา โอ่งน้ำ บ่อเกรอะ บ่อซึม ถังเก็บน้ำเตาเผาขยะ อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา อุบัติเหตุจากเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ต่าง ๆ อุบัติเหตุจากการเดินทางไป - กลับระหว่าง
บ้าน และสถานศึกษา การเดินทางเท้า การเดินทางโดยยานพาหนะทางบก อุบัติเหตุจากการพานักเรียนไปศึกษานอก
สถานศึกษา อุบัติเหตุจากการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสำคัญ การแสดงของนักเรียนบนเวที หรือกลางแจ้ง        
การเดินรณรงค์ลักษณะต่าง ๆ การเล่นกีฬา และการแข่งขันกีฬา การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี การเข้า
ร่วมพัฒนาชุมชน การใช้ลูกโป่งอัดแก๊สในการเปิดงานพิธีต่าง ๆ 

2. กิจกรรมตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขอุบัติภัย อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย 
3. กิจกรรมตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางด้านสังคม การล่วงละเมิดทางร่างกายและ

จิตใจ การทำร้ายร่างกาย การฆ่าตัวตาย สารเสพติด การทะเลาะวิวาท การถูกล่อลวง การลักพา สื่อลามกอนาจาร 
อบายมุข พฤติกรรมชู้สาว อินเทอร์เน็ต และเกม 

4. กิจกรรมตามมาตรการด้านสุขอนามัยของนักเรียน  มลพิษจากสิ่งแวดล้อม การอุปโภคบริโภค 
โรคติดต่อ และโรคระบาดโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

5. กิจกรรมตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากสัตว์ และแมลงมีพิษ 
6. กิจกรรมตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบจากการสู้รบ และความไม่สงบ 
7. กิจกรรมการจัดนิทรรศการเพื ่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระหากษัตริย์การระลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามิ
นทราธิราชบรมนาถพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งการช่างไทย" 
   8. กิจกรรมจิตอาสา 
   9. กิจกรรมการจัดตั้งชมรมแกนนำ และจัดตั้งคณะทำงาน หรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในสถานศึกษา 
          10. กิจกรรมการสร้างความร่วมมือ และกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชน หรือผู้ปกครอง หน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 ขั้นการประเมินผล (Check) การดำเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 มีการประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
ซึ่งการประเมินผลการดำเนินการจะประเมินทั ้งก่อนดำเนินการในระหว่างดำเนินการตามกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม และประเมินหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จสิ้น ทุกกิจกรรม โดยการนิเทศ กำกับ และติดตามของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินโครงการ 3 ระยะ ดังนี้  

ระยะที่ 1 ประเมินก่อนการดำเนินโครงการ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก โดยนำแบบสอบถาม ฉบับที่ 1 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 14 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ตัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออก 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่ง ผู้แทนครู  จำนวน 7 
คน โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563 ประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context 
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Evaluation) และประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) จำนวน 3 ตอน ให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอบแบบสอบถาม ในวาระการประชุมประจำเดือน       
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2563  ภาคเรียนที่ 1 แล้วนำส่งหลังเสร็จสิ้น
การประชุม นำแบบสอบถาม ฉบับที่ 3 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) จำนวน 60  คน ปีการศึกษา 2563 ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input 
Evaluation) จำนวน 3 ตอน มอบให้ครูประจำชั้น ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ครูประจำชั้นรวบรวม กลับมาส่งคืนให้ผู้ประเมินในเวลา 10 วันทำการ 

ระยะที่ 2 ประเมินระหว่างการดำเนินโครงการ นำแบบสอบถาม ฉบับที่ 2 สำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 14 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยตัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออก 2 
ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่ง ผู้แทนครู จำนวน 7 คน โรงเรียนวัดกำแพงแสน 
(สว่างวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563 ประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) จำนวน 3 ตอน ให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตอบแบบสอบถามในวาระการ
ประชุมประจำเดือน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ 2/2563  แล้วนำส่งหลังเสร็จ
สิ้นการประชุม นำแบบสอบถาม ฉบับที่ 4 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) จำนวน 60  คน ปีการศึกษา 2563 ประเมินด้านกระบวนการ (Process 
Evaluation) จำนวน 3 ตอน ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ให้ครูประจำชั้นรวบรวม กลับมาส่งคืนให้ผู้ประเมินในเวลา 10 วันทำการ 

ระยะที่ 3 ประเมินผลหลังการดำเนินโครงการ นำแบบสอบถาม ฉบับที่ 2 สำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 14 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยตัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออก 
2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่ง ผู้แทนครู จำนวน 7 คน ปีการศึกษา 2563 ประเมิน
ด้านผลผลิต (Product Evaluation) จำนวน 3 ตอน ให้ข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอบแบบสอบถามในวาระการประชุมประจำเดือน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 พร้อมทั้งอธิบายการทำแบบสอบถามฉบับที่ 2 ให้ทำ
เฉพาะด้านผลผลิต แล้วนำส่งหลังเสร็จสิ้นการประชุม นำแบบสอบถาม ฉบับที่ 4 สำหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 4 ถึงชั ้นประถมศึกษา ปีที ่ 6 โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) จำนวน 60 คน              
ปีการศึกษา 2563  ประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) จำนวน 3 ตอน ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ครูประจำชั้นอธิบายการทำแบบสอบถามฉบับ
ที่ 4 ให้ทำเฉพาะด้านผลผลิต และรวบรวมกลับมาส่งคืนให้ผู้ประเมินในเวลา 10 วันทำการ นำแบบสอบถาม 
ฉบับที ่ 5 สำหรับผู ้ปกครองนักเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4 ถึง ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 โรงเรียน                
วัดกำแพงแสน (สว ่างว ิทยาคาร) จำนวน 60  คน ปีการศึกษา 2563 ประเมินด้านผลผลิต (Product 
Evaluation) จำนวน 3 ตอน ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในวาระการประชุม “ผอ.พบผู้ปกครองนักเรียน” ในภาคเรียนที่ 2 และให้ครูประจำชั้นของ
นักเรียนรวบรวม กลับมาส่งคืนให้ผู้ประเมินในเวลา 10 วันทำการ 
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           2. วิเคราะห์แบบสอบถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด แล้วนำค่าเฉลี่ยที่ได้เปรียบเทียบตามแนวคิดของเบสท์ (Best อ้างถึงใน 
วิวรรธน์ วรรณศิริ. 2558 : 39)  
          3. การสังเคราะห์แบบสอบถามข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ตอนที่ 3 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็น เพื่อการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPPIEST ทั้ง 5 ฉบับ ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 ขั้นสรุปและรายงานผลปรับปรุงพัฒนา (Act) การดำเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมกับรายงานให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงการดำเนินงาน และเผยแพร่
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ได้แก่ กลุ่ม Line ของผู้ปกครองนักเรียนในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 
ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6 เว็บไซต์ของโรงเรียน Facebook : โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร)   
  

สรุปผลการประเมินโครงการ  
 จากการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) โรงเรียนวัดกำแพงแสน(สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPPIEST  สามารถสรุปผลการประเมินโครงการได้ ดังนี้  
 1. ผลการดำเนินงานด้านสภาพแวดล้อม  (Context Evaluation) ตามโครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โรงเรียนวัดกำแพงแสน           
(สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม ภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.71, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า
ประเด็น  อื่น ๆ คือ โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โครงการมีความสอดคล้องกับสภาพจริงในปัจจุบัน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.90, S.D. = 
0.30) ประเด็นที ่มีระดับผลการประเมินน้อยที ่สุด คือ โครงการสามารถแก้ไข ปัญหาของชุมชนได้  มีผล               
การประเมินอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.29, S.D. = 0.46)  

2. ผลการดำเนินงานด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย          
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.54, 
S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าประเด็นอื่น ๆ คือ ที่โรงเรียนมี
คณะกรรมการดำเนินโครงการซึ่งประกอบด้วยข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.76, S.D. = 0.44) 
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ประเด็นที ่มีค่าเฉลี ่ยน้อยกว่าประเด็นอื ่น ๆ คือ โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอในการดำเนินโครงการ มีผล          
การประเมินอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.38,  S.D. = 0.50) และหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในชุมชุนมาสนับสนุน 
และสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.38, S.D. = 0.50)  ประเมิน
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
พบว่า ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.60, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า 
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ พบว่า บรรยากาศเหมาะสมกับแต่ละการจัดกิจกรรมความปลอดภัย 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.75,S.D. = 0.44) การจัดกิจกรรมความปลอดภัยเหมาะสมกับ
ระยะเวลา มีผลการประเมินอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด (X̅ = 4.68, S.D. = 0.47)  และสถานที่จ ัดกิจกรรม                    
ความปลอดภัยมีเพียงพอ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (X̅ = 4.55, S.D. = 0.50) ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ คือ วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา           
มีผลการประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.50, S.D. = 0.50) 

3. ผลการดำเนินงานด้านกระบวนการ (Process Evaluation)  ตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.60, S.D. = 
0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าประเด็นอื่น ๆ คือ โรงเรียนมีกิจกรรมใน
โครงการที่ช่วยให้นักเรียน มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มากที่สุด (X̅ = 4.81, S.D. = 0.40) ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าประเด็นอ่ืน ๆ คือ โรงเรียนมีการวิเคราะห์และนำ
ผลการประเมินโครงการ มาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.38, S.D. = 0.50)
การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation)  สำหรับนักเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.59, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็น
รายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าประเด็นอื่น ๆ คือ โรงเรียนประสานความร่วมมือ จากหน่วยงาน 
องค์กรต่าง ๆ ในชุมชนให้มีส่วนร่วมกับโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.73, S.D. = 0.45) 
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ คือ โรงเรียนมีการวิเคราะห์และนำผลการประเมินโครงการมาพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.43, S.D. = 0.50)  
 4. ผลการดำเน ินงานด้านผลผลิต  (Product Evaluation) การประเมินผลกระทบการประเมิน
ประสิทธิผล การประเมินความยั่งยืน การประเมินการถ่ายทอดความสำเร็จ ตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดังนี้  
   4.1 การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด (X̅ = 4.59, 
S.D. = 0.49) ดังนี้ การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) พบว่า ประเด็นที่มีการประเมินสูงสุด  คือ 
นักเรียนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมกับวัย  มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 
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(X̅ = 4.67, S.D. = 0.48) ประเด็นที่มีระดับผลการประเมินน้อยที่สุด คือ นักเรียนควบคุมตนเองได้ เปิดโอกาส
ให้เพื่อนโต้แย้งก่อนที่จะชี้แจงให้เพื่อนเข้าใจ/ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มากที่สุด (X̅ = 4.57, S.D. = 0.51) และนักเรียนได้เสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขตามมาตรการความ
ปลอดภัยของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.57, S.D. = 0.51)        
การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) พบว่า ประเด็นที่มีการประเมินสูงสุด คือ นักเรียนรู้จักการ
ป้องกันและแก้ไขตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา ได้อย่างเหมาะสม มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มากที่สุด (X̅ = 4.76, S.D. = 0.44) ประเด็นที่มีระดับ ผลการประเมินน้อยที่สุด คือ นักเรียนนำความรู้ที่ได้จาก
การทำกิจกรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างเหมาะสม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.43, S.D. = 
0.51) การประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) พบว่า ประเด็นที่มีการประเมินสูงสุด คือ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนและโรงเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.81, S.D. = 0.40) ประเด็นที่มี
ระดับผลการประเมินน้อยที่สุด คือ รูปแบบโครงการมีความเหมาะสมกับนักเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
(X̅ = 4.48, S.D. = 0.51) การประเมินการถ่ายทอดความสำเร็จ (Transportability Evaluation) พบว่า ประเด็นที่
มีการประเมินสูงสุด คือ โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) สามารถปรับใช้ได้ในทุกกิจกรรมของโรงเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.57, 
S.D. = 0.51) ประเด็นที่มีระดับผลการประเมินน้อยที่สุด คือ นักเรียนมั่นใจว่าสามารถนำสิ่งที่ได้จากการให้ความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  (X̅ = 4.43, S.D. = 0.51) 
   4.2 การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 6 พบว่า ภาพรวมผลการประเมินอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด  (X̅ = 4.63, S.D. = 0.48) ดังนี้           
การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  พบว่า ประเด็นที่มีการประเมินสูงสุด คือ พฤติกรรมนักเรียน
เปลี่ยนแปลงไปในทางบวก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน  มีผลการประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 
4.73, S.D. = 0.45) ประเด็นที่มีระดับผลการประเมินน้อยนักเรียนได้เสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขตาม
มาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.54, 
S.D. = 0.50) การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation)  พบว่า ประเด็นที่มีการประเมินสูงสุด คือ 
นักเรียนมีความเข้าใจมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสังคมได้อย่างเหมาะสม มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X̅ = 4.75, S.D. = 0.44) ประเด็นที่มีระดับผลการประเมินน้อยที่สุด นักเรียนนำความรู้ที่ได้จาก
การทำกิจกรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.58, S.D. = 
0.50) และนักเรียนมีความเข้าใจมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากสัตว์และแมลงมีพิษได้อย่างเหมาะสม มี
ผลการประเมินอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด (X̅ = 4.58, S.D. = 0.50) การประเมินความยั ่งยืน (Sustainability 
Evaluation)  พบว่า ประเด็นที่มีการประเมินสูงสุด คือ ประเมินโครงการเป็นระยะ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มากที่สุด (X̅ = 4.73, S.D. = 0.45) ประเด็นที่มีระดับผลการประเมินน้อยที่สุด คือ รูปแบบโครงการมีความ
เหมาะสมกับนักเร ียน มีผลการประเมินอยู ่ ในระดับมากที ่ส ุด (X̅ = 4.52, S.D. = 0.50) การประเมิน               
การถ่ายทอดความสำเร็จ (Transportability Evaluation) พบว่า ประเด็นที่มีการประเมินสูงสุด คือ ความพึง
พอใจต่อการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
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2019 (COVID - 19) ของนักเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.77, S.D. = 0.43) ประเด็นที่มี
ระดับผลการประเมินน้อยท่ีสุด คือ โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID - 19) สามารถปรับใช้ได้ในทุกกิจกรรมของโรงเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด        
(X̅ = 4.52, S.D. = 0.50) 
   4.3 การประเมินด้านผลผลิต (Product) สำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.65, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็น ดังนี้ การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) พบว่า ประเด็นที่มีการประเมินสูงสุด คือ พฤติกรรม
นักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน มีผลการประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด  
(X̅ = 4.75, S.D. = 0.44) ประเด็นที่มีระดับผลการประเมินน้อยที่สุด คือ นักเรียน ได้เสนอแนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ 
= 4.56, S.D. = 0.50) การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation)  พบว่า ประเด็นที่มี การประเมิน
สูงสุด คือ นักเรียนมีความเข้าใจมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ได้อย่างเหมาะสม มีผลการประเมิน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X̅ = 4.72, S.D. = 0.45) ประเด็นที่มีระดับผลการประเมินน้อยที่สุด คือ นักเรียน มีความเข้าใจ
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสัตว์และแมลงมีพิษได้อย่างเหมาะสมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 
(X̅ = 4.62, S.D. = 0.49) การประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) พบว่า ประเด็นที่มีการประเมิน
สูงสุด คือ ประเมินโครงการเป็นระยะ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.75, S.D. = 0.44)   และ
ประเด็นที ่มีระดับผลการประเมินน้อยที ่สุด คือ รายงานผลการประเมินนักเรียนให้ผู ้เกี ่ยวข้องทราบ มีผล          
การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.55, S.D. = 0.50) และรูปแบบโครงการมีความเหมาะสมกับนักเรียน มีผล
การประเม ิน อย ู ่ ในระด ับมากท ี ่ส ุด (X̅ = 4.55, S.D. = 0.50) การประเม ินการถ ่ ายทอดความสำเร็จ 
(Transportability Evaluation)  พบว่า ประเด็นที ่มีการประเมินสูงสุด คือ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของ
นักเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.75, S.D. = 0.44) ประเด็นที่มีระดับผลการประเมินน้อย
ที่สุด คือ โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
สามารถปรับใช้ได้ในทุกกิจกรรมของโรงเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.55, S.D. = 0.50) 
 

ข้อเสนอแนะ   
  จากการสรุปผลการประเมินผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการดำเนินงาน ตามโครงการเพื ่อให้
สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากข้ึน ดังนี้  

 1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 1.1 ควรส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสม   
 1.2 ควรขอความร่วมมือ สนับสนุน จากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ให้มีส่วนร่วม และ
สร้างความรู้ ให้แก่ นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัย 
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 1.3 ควรส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้สถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้เสนอแนวทาง
ในการป้องกัน และแก้ไขตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา  

 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  
 2.1 กิจกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกกิจกรรมของโรงเรียน และบูรณาการร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้  
 2.2 ควรศึกษาในลักษณะการวิจัยเชิงสำรวจว่า สภาพปัญหาความปลอดภัยในสถานศึกษา ใน
สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร สถานศึกษาในชุมชนเมืองกับสถานศึกษาในชุมชนชนบท ปัญหาเหมือนกันหรือ
ต่างกันอย่างไร จุดที่ต้องแก้ไขอย่างรีบด่วน โดยขยายให้ครอบคลุมเขตพื้นที่เขตบริการของโรงเรียน เพ่ือ
วางแผนในการแก้ปัญหาความปลอดภัยของนักเรียน รวมทั้งเชิญ ผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้แก่ สถานี
ตำรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น วัด และชุมชน เข้าร่วมเป็น
คณะทำงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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ชื่อรายงาน    การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วม 
                   ของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนวัดกำแพงแสน 
                  (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ผู้รายงาน     นางพิศมัย ถิ่นน้อย 
ปีการศึกษา   2563 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่าง
วิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 1. เพื่อศึกษา
สภาพปัญหา และความต้องการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย        
การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน  2. เพ่ือพัฒนารูปแบบ      
การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
และความปลอดภัยของนักเรียน  3. เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบ          
การบริหารจัดการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
ความปลอดภัยของนักเรียน 4. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื ่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน                  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน  
โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มี 5 องค์องค์ประกอบที่ 1 หลักการและแนวคิด องค์ประกอบที่ 2 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนารูปแบบ องค์ประกอบที่ 3 รูปแบบกระบวนการ องค์ประกอบที่ 4 แนวทางการนำ
การพัฒนารูปแบบไปใช้ องค์ประกอบที่ 5 ผลที่เกิดหลังการใช้การพัฒนารูปแบบ 

3. ผลการยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรยีน 
โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า ผล
การประเมินความเหมาะสมในการนำไปใช้ของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยผู้เรียน โรงเรียนวัดกำแพงแสน 
(สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  จากผู ้ทรงคุณวุฒิที ่มีความรู้
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ความสามารถในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.55, S.D. 
= 0.50) และ ผลการประเมินความเป็นไปได้ของการสร้างการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียน               
วัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า ภาพรวมผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.50, S.D. = 0.50) 
 4. ผลการประเมินความประเมินความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียน
วัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า ภาพรวมผล
การประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการใช้การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยผู้เรียนโรงเรียนวัดกำแพงแสน 
(สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 รวมทั้งสิ้น 141 คน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X̅ = 4.60, S.D. = 0.49) 
 

 คำสำคัญ  การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน 
 

บทนำ 
 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร มีพระราชดำรัสไว้ว่า “เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการทำตัวให้ตกต่ำ หรือเป็นปัญหาแก่สังคมแต่ประการใด 
แท้จริงต้องการจะเป็นคนดีมีความสำเร็จ มีฐานะ มีเกียรติ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น แต่การที่จะบรรลุ
ถึงความประสงค์นั้น จำต้องอาศัยผู้แนะนำ ควบคุมให้ดำเนินไปโดยถูกต้อง” ในฐานะหน้าที่ที ่เป็นครูเป็น
อาจารย์ เป็นผู้บริหารการศึกษาท่านจะช่วยเขาได้มากที่สุด เพราะมีส่วนควบคุมดูแลใกล้ชิดอยู่ทุก ๆ ด้านรองลงมา
จากบิดา มารดา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2547 : 5) ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์การหลักในการนำนโยบายด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
ไปสู่การปฏิบัติ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมอบหมายให้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียน โดยกำหนด
มาตรการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเน้นกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองเด็ก 
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องมามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการศึกษาการเรียนรู้และวิถีชีวิตในสังคม  
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2547 : 3 - 4)  
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 จากข้อความดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) จังหวัดนครปฐม เป็นโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 202 คน ได้ปฏิบัติตามนโยบาย
ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาภายใน
โรงเรียน ซึ่งมาจากนักเรียนบางส่วนไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มาโรงเรียนเนื่องจากรายได้ของผู้ปกครองมี
จำนวนน้อย ทำให้นักเรียนต้องขาดเรียนเพื่อรับจ้างหาเงินมาโรงเรียน บางส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ขาด
ความรับผิดชอบต่อการมาเรียน ขาดเป้าหมายในชีวิต ขาดแรงจูงใจในชั้นเรียน และวินัยที่พึงประสงค์ เพ่ือเป็น
การพัฒนานักเรียนในปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 – 2 ของโรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรกำหนด ซึ ่งพบปัญหาหลายด้านจากภายในโรงเรียน และจากรายงานแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2562 (โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร). 2562 : 12) การจัดการศึกษาดังกล่าวสามารถแยก
ปัญหาออกเป็นหลายด้าน ได้แก่ 1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ พบว่า นักเรียนบางส่วนมีรายได้น้อย ร้อยละ 80.40 
โดยครอบครัว  ของนักเรียนโรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร)  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไปซึ่งมีสภาพยากจน และ      
ขาดแคลนรายได้ของครอบครัวไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้ผู ้ปกครองไม่มีเงินสนับสนุ น
การศึกษาของนักเรียนอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 2. ปัญหาด้านสุขภาพจิต พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีจิตใจ
ไม่เข้มแข็ง ก้าวร้าว ชอบทะเลาะกับเพื่อนในชั้นเรียน ร้อยละ 60.06 เนื่องจากนักเรียนจำนวนหนึ่งอยู่ใน
ครอบครัวแตกแยกถูกทอดทิ้ง ให้อยู่กับญาติหรือบุคคลอื่น ทำให้นักเรียนขาดความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว 
ขาดการดูแลเอาใจใส่ ส่งผลให้ขาดทักษะและประสบการณ์ในการเผชิญปัญหา ประกอบกับขาดแรงสนับสนุนที่
เหมาะสม จากสังคมเกิดปัญหาการปรับตัว และมีความสับสนในการปฏิบัติตัวกับกลุ่มเพื่อน ซึ่งถ้าปัญหาไม่ได้
รับการแก้ไขป้องกันอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงได้ 3. ปัญหาด้านยาเสพติด พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่
มีบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ในจุดเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดหรือค้ายาเสพติดร้อยละ 10.15 แม้ว่านักเรียนโรงเรียนวัด
กำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จะไม่มีนักเรียนที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลายประเภท แต่สภาพแวดล้อมโดยรอบโรงเรียนก็ยังมีการเสพและจำหน่ายยาเสพติด 
โรงเรียนจึงต้องมีมาตรการรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้เท่าทันโทษ พิษภัยของยาเสพติด และรู้จักหลีกเลี่ยง 
การเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทุกชนิด 
 จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน
โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในครั้งนี้ 
โดยเริ่มจากโรงเรียนดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 1) ด้าน
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน 3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4) ด้านการ
ป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน และ 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน โรงเรียนมีกลยุทธ์สู่ความสำเร็จของระบบการดูแล
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ช่วยเหลือนักเรียน จากประสบการณ์ที่เคยมีส่วนร่วมดูแลในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยความสำเร็จที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ 1) ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานกลุ่มงานบริหารงาน 4 ฝ่าย งานบริหารงานวิชาการ งานบริหารงานงบประมาณ
งานบริหารงานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป ต้องตระหนักถึงความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และให้การสนับสนุนการดำเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ 2) ครูทุกคน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที ่ปรึกษาต้องมีเจตคติที ่ดีต่อนักเรียน และมีความสุข ที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 3) 
เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการ หรือคณะทำงานทุกคณะต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอ และ 
4) มีการอบรมให้ความรู้และทักษะรวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลความรู้แก่ครูที ่ปรึกษาและผู้เกี ่ยวข้องที่จะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสิ่งที่จำเป็น โดยเฉพาะเรื่องทักษะการปรึกษาเบื้องต้น และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน จึงถือว่าการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน เป็นสิ่งสำคัญที่สนองพระราช
ดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “ให้ครูรักเด็ก และให้
เด็กรักครู ให้ครูสอนเด็ก ให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้การแข่งขันกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า
ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” ได้อย่าง
แท้จริงและยั่งยืน  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน 
โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน  โรงเรียนวัดกำแพงแสน  (สว่างวิทยาคาร) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
 3. เพ่ือศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและ ความปลอดภัยของนักเรียน 
โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 4. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนวัดกำแพงแสน 
(สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

วิธีดำเนินการประเมิน 
การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D)   ซึ่งเป็น 

การวิจัยที่มุ่งให้ได้ผลผลิตที่เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา  คือ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน 
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โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 แบ่งการวิจัย
ออกเป็น 3 ระยะ 6 ขั้นตอน ดังนี้  

ระยะที่ 1 การหาองค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนวัดกำแพงแสน 
(สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

      ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างการพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความ
ปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 โดยวิเคราะห์ เอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

      ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรยีน 
โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group)   

ระยะที่ 2 การสร้างและการตรวจสอบการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนวัด
กำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

      ขั้นตอนที่ 3 การยกร่างการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนวัดกำแพงแสน 
(สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

      ขั้นตอนที่ 4 การสร้างการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนวัดกำแพงแสน 
(สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และการตอบแบบสอบถามความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 9 คน 

ระยะที่ 3 การทดลองและประเมินการใช้การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนวัด
กำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

      ขั้นตอนที่ 5 การทดลองการใช้การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนวัด
กำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1เป็นการนำรูปแบบมา
ทดลองใช้จริงกับโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

      ขั้นตอนที่ 6 การประเมินการใช้การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน โดยสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานศึกษาที่ใช้การพัฒนารูปแบบการบริหาร
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จัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความ
ปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 
ภาพที ่1 กรอบวิธีดำเนินการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินโครงการ  
   ในการสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยได้นำเสนอผลของการวิจัย 4 ประเด็น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1  การศกึษาขอ้มูลพืน้ฐาน เพือ่
ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างการพัฒนา
รูปแบบ โดยวิเคราะห์ เอกสาร หลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกี่ยวขอ้ง 
ขั้นตอนท่ี 2  ศกึษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการการพัฒนารูปแบฯ โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview) 
และการสนทนากลุม่  (Focus Group)   
 

ระยะท่ี  1 
การหาองค์ประกอบของ 

การพัฒนารูปแบบ 

1. ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรยีน โดยการมี
ส่วนรว่มของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวติ
และความปลอดภยัของนกัเรียน 
2. กรอบความคิดองค์ประกอบของการพฒันา
รูปแบบ และร่างการพัฒนารูปแบบ 

ระยะท่ี  3 
การทดลองและประเมิน 
การใชก้ารพัฒนารปูแบบ 

ขั้นตอนท่ี 5 การทดลองการใช้การพัฒนา
รูปแบบ เป็นการนำรูปแบบมาทดลองใช้จรงิ
กับโรงเรยีนประถมศกึษาจำนวน 1 แห่ง 
ขั้นตอนท่ี 6 การประเมนิการใชก้ารพัฒนา
รูปแบบ โดยสอบถามความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนเกี่ยวขอ้งและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
สถานศกึษาที่ใชก้ารพัฒนารูปแบบฯ 

1. ผลการดำเนินการของผู้มสี่วนเกีย่วข้อง 
(Stakeholders) ที่ร่วมดำเนินการทดลองจดั
การศกึษาตามการพัฒนารูปแบบ  
2. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
(Stakeholders) ตอ่การพัฒนารูปแบบฯ 

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวติและ
ความปลอดภัยของนักเรียน ที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ได้จรงิ 

ระยะท่ี  2 
การสร้างและการตรวจสอบ 

การพัฒนารูปแบบ 

ขั้นตอนท่ี 3 การยกร่างการพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพือ่
เสริมสร้างทกัษะชวีิตและความปลอดภัย
ของนกัเรยีน 
ขั้นตอนท่ี 4 การสร้างและยนืยนัการพัฒนา
รูปแบบฯและการตอบแบบสอบถามความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของการพัฒนา
รูปแบบจากผูท้รงคณุวุฒิ  จำนวน 9 คน 

1. ร่างการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรยีน โดยการมสี่วน
ร่วมของชมุชน เพื่อเสรมิสร้างทักษะชีวิตและ
ความปลอดภยัของนกัเรียน 
2. ผลการประเมินความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบฯ 
3. คู่มือดำเนนิการเพือ่ใช้ในขัน้ตอนการทดลอง
รูปแบบในสถานการณ์จริง 
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 1) ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนวัดกำแพงแสน 
(สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า   

   1.1 ด้านนโยบาย/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำหนดทิศทาง/กลยุทธ์  การบริหารจัดการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรยีน 
พบว่า สถานศึกษาไม่ได้ศึกษาการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียนอย่างจริงจัง เท่าที่ควร ข้อควรปรับปรุง แก้ไขและ
ดำเนินการเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์พบได้แนวทาง คือ สถานศึกษาศึกษาควรกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ 
โครงการในการการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน 

   1.2 ด้านการวิเคราะห์สภาพปัญหาศักยภาพของสถานศึกษา บริบท สังคม ชุมชน พบว่า สถานศึกษา
ขาดการวิเคราะห์สภาพปัญหาของการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามบริบทของสถาน และ
ชุมชนยังมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหาน้อยมาก ข้อควรปรับปรุง แก้ไขและดำเนินการเพิ่มเติมจากการ
สัมภาษณ์พบได้แนวทาง คือ ควรให้ชุมชน โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียน 
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหาตามบริบทของสถานศึกษา  

   1.3. ด้านการวางระบบและแผนการการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน (คณะกรรมการดำเนินงาน ทีมนำ 
ทีมทำ ทีมประสาน หรืออื ่น ๆ ตามความเหมาะสมภายใต้บริบทของ ) พบว่า การวางระบบและแผนการ
ดำเนินงานไม่มีความชัดเจน ทำให้ครูไม่มีความรู้ในการดำเนินงาน 

    1.4 ด้านการดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนี้  

       1.4.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า ขาดการกำกับติดตามผลการดูแลนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ครูที่ปรึกษาบางคนไม่ให้ความร่วมมือ และละเลยการทำงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขาดการ
ประสานความร่วมมือกับผู ้ปกครองในการเก็บข้อมูล ซึ ่งทางโรงเรียนได้มีก ำหนด การให้เยี ่ยมบ้านตาม
ระยะเวลา และสรุปผลการเยี่ยมบ้านในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน          ส่งตามเวลาที่กำหนดให้ และยัง
ขาดบุคลากรในการดำเนินการโดยตรงในเรื่องของประมวลผลข้อมูล ข้อควรปรับปรุง แก้ไข และดำเนินการ
เพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์พบได้ แนวทาง คือ ครูที่ปรึกษาควรตระหนักถึงการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและ
จัดเก็บข้อมูลอย่างชัดเจน    

       1.4.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่า การดำเนินงานด้านการคัดกรองนักเรียน           (แบบ
ประเมินนักเรียน : SDQ) การแปลผลข้อมูลขัดแย้งกัน และข้อความขาดความยืดหยุ่น ส่งผลให้ข้อมูลมีความ
คลาดเคลื่อนกับพฤติกรรมของนักเรียน เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลด้านการคัดกรองนักเรียน ยังไม่มีข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ และครูที่ปรึกษาไม่ทราบวิธีการประมวลผลการคัดกรองนักเรียน มีการเปลี่ยนครูที่ปรึกษาทุกปี จึง
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ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้อควรปรับปรุง แก้ไข และดำเนินการ
เพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์พบได้ แนวทาง คือ ควรมีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดระบบนำข้อมูล
สารสนเทศของนักเรียนทางโรงเรียนควร มีการประมวลผลการคัดกรองนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นหรือให้ความรู้
ในการประมวลผลการคัดกรองนักเรียนแก่ครูที่ปรึกษา 

       1.4.3  ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน พบว่า มีครูไม่เพียงพอต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เท่าที่ควรประกอบกับการเป็นครูที่ปรึกษาและครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการสอนหนังสือและภาระงาน         
อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ ส่งผลให้ครูที่ปรึกษามีภาระงานมากขึ้นทำให้การส่งเสริม
นักเรียนยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ข้อควรปรับปรุง แก้ไขและดำเนินการเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์พบได้แนวทาง 
คือ ควรให้การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในด้านต่าง ๆ จัดกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้
เต็มศักยภาพ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา 

       1.4.4 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา พบว่า ครูไม่สามารถติดตามดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 
และยังขาดการมีส่วนร่วมภายในโรงเรียน ไม่มีการบันทึกข้อมูลในด้านของพฤติกรรมนักเรียน ขาดความเข้าใจ
และปล่อยปละละเลยทำให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่ครบตามขั้นตอนและวัตถุประสงค์
ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้อควรปรับปรุง แก้ไขและดำเนินการเพิ ่มเติมจากการสัมภาษณ์พบได้
แนวทาง คือ ควรมีการประสานผู ้นำชุมชนในการพบปะกับผู ้ปกครองเพื ่อแก้ไขปัญหา มีการจัดประชุม
ผู้ปกครองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการดูแลร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน  โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน  

      1.4.5 ด้านการส่งต่อนักเร ียน พบว่า ว ิธ ีการส่งต่อของนักเร ียนยังไม่ม ีความชัดเจนด้าน               
การประสานงาน และมีการส่งต่อนักเรียนเฉพาะภายใน และการส่งกลับข้อมูลให้กับครูที่ปรึกษา เพื่อบันทึก
ข้อมูลการส่งต่ออย่างเป็นระบบ ทำให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีไม่ครบสมบูรณ์ ข้อควร
ปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์พบได้แนวทาง คือ ควรมีแบบบันทึกการส่งต่ออย่างเป็น
ระบบ และมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลและการนำไปใช้ประโยชน์
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

       1. 4.6 ด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน พบว่า การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียนยังไม่จัดกิจกรรมบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระ          
การเรียนรู้ที่ชัดเจน ข้อควรปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์พบได้แนวทาง คือ ควร
บูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนโดยเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียนทุก
ระดับชั้น 

       1.4.7 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า ยังไม่มีความชัดเจนของข้อมูลในด้านการประสานงาน
การขอความช่วยเหลือ สนับสนุน การร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครองนักเรี ยนและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยังไม่มี
ข้อมูลที่ชัดเจน และการส่งกลับข้อมูลของผู้ปกครองนักเรียนที่ให้กับครูที่ปรึกษา เพื่อบันทึกข้อมูลมีความ
คลาดเคลื่อน เนื่องจาก ผู้ปกครองไม่ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรมี 
ไม่ครบสมบูรณ์ ข้อควรปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์พบได้แนวทาง คือ ควรมีแบบ
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บันทึกอย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลและการ
นำไปใช้ประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  1.5 ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล พบว่า ผู้บริหารขาดการนิเทศกำกับอย่างต่อเนื่อง 
และครูขาดการรายงานการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ  ข้อควรปรับปรุง แก้ไข และดำเนินการเพิ่มเติมจากการ
สัมภาษณ์ได้แนวทาง คือ โรงเรียนควร มีการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู
ที่ปรึกษาเป็นระยะและรายงานผลต่อผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ข้อควรปรับปรุงแก้ไขและ
ดำเนินการเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์พบได้แนวทาง คือ ควรมีการจัดทำแผนการนิเทศ กำหนดปฏิทินการนิเทศ 
และต้องมีการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

  1.6. ด้านปรับปรุง/พัฒนาเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาขาดนวัตกรรมกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ชัดเจนและสามารถ
นำไปใช้ได้จริง ข้อควรปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์พบได้แนวทาง คือ ควรมีการ
ร่วมมือกันทุกฝ่ายในสถานศึกษาเพื่อกำหนดนวัตกรรมหรือพัฒนาการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนานักเรียน 

2) ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

   ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน  โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นเอกสารรูปเล่มที่มีสาระสำคัญเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานตามการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 
5 ประกอบดังนี้  

องค์ประกอบท่ี 1 หลักการและแนวคิด 
     1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการพัฒนารูปแบบการบริหาร

จัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื ่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและ              
ความปลอดภัยของนักเรียนโดยใช้กระบวนการการทำงานอย่างเป็นระบบเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

     2. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัย ของนักเรียนมีการดำเนินงานอย่างจริงจัง 

องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนารูปแบบ 
                1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
                2. เพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
                3. เพ่ือพัฒนาชุมชน  
 

139



 
          องค์ประกอบท่ี 3 รูปแบบกระบวนการ 
                1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบท
ของโรงเรียน  

          1.1 กำหนดนโยบายของโรงเรียนที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน 

          1.2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนสะท้อนแนวคิดที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน 
                   1.3 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน 
                   1.4 ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับความปลอดภัยในโรงเรียน เช่น ข้อมูลอุบัติเหตุความเสี่ยง 
                2. การดำเนินงานการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน ในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
                     2.1 วิธีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนครบทั้ง 5 ขั้นตอน โดย
ดำเนินงานสอดคล้องอย่างเป็นระบบ 

           2.2 การดำเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม 
                     2.3 การดำเนินความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
             2.4 การดำเนินการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  
                 3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียนใน
โรงเรียน 

           3.1 ข้อมูลเครือข่าย และวิธีการสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

           3.2 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ป้องกันช่วยเหลือ และคุ้มครอง
นักเรยีนร่วมกับโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
                      3.3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยในโรงเรียน 
                 4. การส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพ  
ในการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
และความปลอดภัยของนักเรียน ในโรงเรียน 
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           4.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจใน          
การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
ความปลอดภัยของนักเรียน   

           4.2 การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย  
การมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
                      4.3 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน             
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

       5. ความสำเร็จของการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน 

            5.1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
             5.2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน ส่งผลต่อโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น 

            5.3 นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย 
                      5.4 นักเรียนมีความปลอดภัยครอบคลุมทุกด้าน 
       องค์ประกอบท่ี 4 แนวทางการนำการพัฒนารูปแบบไปใช้ 

   1. ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาตามการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียนให้เข้าใจ  

   2. จัดประชุมชี้แจงสร้างความตระหนัก และความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
   3. จัดประชุมอบรมสัมมนาให้ความรู ้กับผู ้ที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อให้สามารถนำการพัฒนารูปแบบ          

การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
ความปลอดภัยของนักเรียน ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   4. จัดเตรียมงบประมาณ อาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา  
   5. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน  
             6. ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาและทำความเข้าใจกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบ           
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของ
นักเรียน พิจารณาเปรียบเทียบการจัดการศึกษาในปัจจุบัน เพ่ือเสนอวาระการนำการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื ่อเสริมสร้างทักษะชีว ิตและ              
ความปลอดภัยของนักเรียน ไปใช้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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   7. ผู้บริหารสถานศึกษา สร้างความเข้าใจและทัศนคติเชิงบวกให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและพัฒนาบุคคล
ดังกล่าวให้สามารถดำเนินการตามบทบาทได้ตามความเหมาะสม  

   8. ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ดำเนินการใช้การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของ
นักเรียน และปรับปรุงตนเองตามผลการประเมินเป็นระยะ  

   9. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยเข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรมติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ 
      องค์ประกอบท่ี 5 ผลที่เกิดหลังการใช้การพัฒนารูปแบบ 

เป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นหลังการใช้การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน 3 ด้าน ได้แก่  

       1. ผลที่เกิดต่อผู้เรียน  
       2. ผลที่เกิดต่อสถานศึกษา 
       3. ผลที่เกิดต่อชุมชน 
3) ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบ           

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของ
นักเรียน โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

   3.1 ผลการศ ึกษาความเหมาะสมและความเป ็นไปได้ ของการพ ัฒนาร ูปแบบการบร ิหาร                
จัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัย
ของนักเรียน โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ดังนี้ ผลการประเมินความเหมาะสมในการนำไปใช้ของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยผู้เรียน โรงเรียนวัด
กำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 9 คน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.55, 
S.D. = 0.50) และ ผลการประเมินความเป็นไปได้ของการสร้างการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน 
โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า 
ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.50, S.D. = 0.50) 

3.2 ผลการทดลองการใช้การพัฒนารูปแบบการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน  
โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โรงเรียน
อนุบาลกำแพงแสน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 30 คน พบว่า ภาพรวม
ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.50, S.D. = 0.50)เมื่อพิจารณารายข้อเรียงลำดับ 3 ลำดับแรก 
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ได้แก่ โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.77, S.D. = 0.43) นำการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และความปลอดภัยของ
นักเรียนไปปรับปรุงแก้ไขให้ชุมชน ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.70, S.D. = 0.47) นักเรียนได้รับ         
การปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ ชุมชน ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.67, 
S.D. = 0.48) มีการปรับปรุงคู่มือการพัฒนารูปแบบโดยคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคู ่มือ ดำเนินการ
ปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.30, S.D. = 0.47)  

4) ผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนวัดกำแพงแสน 
(สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

4.1 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการใช้การพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
ความปลอดภัยผู้เรียนโรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 จำนวน 81 คน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.56, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 9 ข้อ และระดับมากจำนวน 4 ข้อ นำมาจัดเรียงลำดับ 3 ลำดับแรก 
ได้แก่ การพัฒนารูปแบบส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน และการพัฒนารูปแบบ
ทำให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ไว้วางใจ และศรัทธาของชุมชน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 
4.69, S.D. = 0.46) การพัฒนารูปแบบมีวิธีการนำเสนอข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X̅ = 4.65, S.D. = 0.48) และการพัฒนารูปแบบสามารถพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.62, 
S.D. = 0.49) และประเด็นที ่มีผลการประเมินน้อยที ่สุด คือ  การพัฒนารูปแบบทำให้นักเรียนกลุ ่มเสี ่ยง         
กลุ่มปัญหามีจำนวนลดลง สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน และการพัฒนารูปแบบทำให้นักเรียนทุกคน
ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยแก้ไขและพัฒนาตามศักยภาพมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก (X̅ = 46, S.D. = 0.50)  

4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการใช้
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตและความปลอดภัยผู้เรียนโรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 60 คน พบว่า ภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.65, S.D. = 0.48) 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 11 ข้อ นำมาจัด เรียงลำดับ 3 ลำดับแรก ได้แก่  
นักเรียนมีทักษะชีวิต รู้เท่าทันภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.75, S.D. = 0.44) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพ
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อนามัย มีผลการประเมินอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด (X̅ = 4.73, S.D. = 0.45) และนักเร ียนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตประจำวันและเรียนจนจบหลักสูตร มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.72, S.D. = 0.45) และ
ประเด็นที ่มีผลการประเมินน้อยที ่ส ุด คือ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากชุมชนเป็นอย่างดี  มีผล            
การประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.56, S.D. = 0.50) 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการใช้การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยผู้เรียนโรงเรียนวัด
กำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 รวมทั้งสิ้น 141 คน 
พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.60, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (  X̅ = 
4.65, S.D. = 0.48) รองลงมา คือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X̅ = 4.56, S.D. = 0.50)  
 

ข้อเสนอแนะ   
  จากสรุปผลการวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 1 ดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียน 
เพ่ือให้สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
  1.1 โรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาควรดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ของโรงเรียนในการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ควรให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ โดยครูทุกคนต้องรับรู้ในทิศทางเดียวกันควรกำหนด
วิธีการและแนวทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม มีความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติมากขึ้น  
  1.2 โรงเรียนควรมีการพัฒนาการจัดทำข้อมูลสารสนเทศในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ 
  1.3 โรงเรียนควรพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย และจัดอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาที่หลากหลายวิธี  รวมทั้งทักษะชีวิต 
อบรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับการดำเนินงานแก่ครู  และผู้เกี ่ยวข้อง เพื่อให้ส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา   
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  1.4 โรงเรียนควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนให้มี
ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยการจัดปัจจัยเกื้อหนุน จัดกิจกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาให้มี ความต่อเนื่อง
สอดคล้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรมีการประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก เชิญผู้ที่
เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดนโยบาย และวางแผนการดำเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้ได้รับข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานที่หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดู แลช่วยเหลือนักเรียนและเกิดประโยชน์กับ
นักเรียนมากท่ีสุด 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป 
     2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกซึ่ งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    2.2 ควรมีการนำการพัฒนารูปแบบและกระบวนการนำไปพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมอื่นๆ 
ของโรงเรียน  
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ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรม
 นิติบุคคลทางวิชาการ  (ALH) โรงเรียนวัดบ้ านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  

ชื่อผู้วิจัย   นายสมควร  โมทะจิตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพปัจจุบัน ความต้องการ
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2) เพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้นวัตกรรมนิติบุคคลทางวิชาการ (ALH) 3) เพ่ือทราบผลการ
ทดลองการใช้ รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้นวัตกรรมนิติบุคคลทาง
วิชาการ (ALH) 4) เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรม
นิติบุคคลทางวิชาการ (ALH) วิธีดำเนินการวิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ  ตอนที่ 1 
การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพปัจจุบัน ความต้องการรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ผู้วิจัยได้สอบถามนักเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งหมด 201 คน  ตอนที่ 2 
การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมนิติบุคคล
ทางวิชาการ (ALH) โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการสร้างและนำรูปแบบที่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ตอน
ที่ 3 ผลการทดลองการใช้ รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมนิติ
บุคคลทางวิชาการ (ALH) ที่โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) ปีการศึกษา 2563  ตอนที่ 4 
เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมนิ ติบุคคลทาง
วิชาการ (ALH) จากการประเมินนักเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งหมด 201 คน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีต้องการรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) ร้อยละ 100 และสภาพปัจจุบันของโรงเรียนวัด
บ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) มีดังนี ้ 
  1.1 มีประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับสูง
ที่สุด (= 4.65 ; S.D. = .28)   
  1.2 มีประสิทธิภาพการบริหารงานทั่วไปโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับสูงที่สุด 
(= 4.68 ; S.D. = .29)   
  1.3 มีประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับสูง
ที่สุด (= 4.74 ; S.D. = .27)   
  1.4 มีประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ใน
ระดับสูงที่สุด (= 4.64 ; S.D. = .24)                    
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 2. การสร้างและการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โดยใช้นวัตกรรมนิติบุคคลทางวิชาการ (ALH) ประกอบด้วย กระบวนการบริหารโรงเรียน กระบวนการบริหาร
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ALH) และคุณภาพผู้เรียน 
 3. ผลการทดลองการใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้
นวัตกรรมนิติบุคคลทางวิชาการ (ALH) พบว่า  
 ผลการวิเคราะห์ด้านผู้เรียนเก่ง  
    3.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563 พบว่า รายวิชาภาษาไทย ผู้เรียนมีค่าพัฒนาการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10.53 และมีผลการทดสอบเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ ร้อยละ 12.12 
    3.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2563 พบว่า รายวิชาภาษาไทย ผู้เรียนมีค่าพัฒนาการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 11.78 และมีผลการทดสอบ
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 3.97     
    3.3 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
พบว่า ผู้เรียนมีค่าพัฒนาการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8.22 และมีผลการทดสอบเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 
15.81 
    3.4 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของผู้เรียน (RT) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผู้เรียนมีค่าพัฒนาการเพิ่มข้ึน ร้อยละ 9.76 และมีผลการทดสอบ
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 7.65 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผู้เรียนด ี
  3.5 มีพฤติกรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ใน
ระดับสูงที่สุด (  =4.87 ; S.D. = .19)   
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผู้เรียนมีความสุข 
  3.6 มีความพึงพอใจโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับสูง (  =4.37; S.D. =.44)   
 4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้
นวัตกรรมนิติบุคคลทางวิชาการ (ALH) ดังนี้ 
  4.1.นวัตกรรมพ้ืนฐานนิติบุคคลทางวิชาการ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์
พัฒนา) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  มีความคิดเห็นภาพโดยรวมผ่าน
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับสูง (= 4.44 ; S.D. = .35) 
  4.2.นวัตกรรมหลักนิติบุคคลทางวิชาการ (ALH) การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมหลักนิติบุคคลทางวิชาการ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีความคิดเห็นภาพโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน
อยู่ในระดับสูง (= 4.42 ; S.D. = .31)   

คำสำคัญ :  รูปแบบ, การจัดการเรียนรู้, คุณภาพผู้เรียน, นวัตกรรมนิติบุคคลทางวิชาการ 
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บทนำ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ได้บัญญัติ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ในหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ได้บัญญัติว่า 
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักที่ว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน     
มีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตาม
ศักยภาพ นอกจากนั้นมาตรา 24 ยังบัญญัติว่า ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ประยุกต์
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ ให้คิด
เป็น ทำเป็น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมี
ความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ครูผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้
ไปพร้อมกันจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนได้  
ต้องมีรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเอ้ือต่อการปฏิรูปการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 11-12) 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถาบันระดับชาติเพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู้
ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในกระบวนการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนคือหน่วยปฏิบัติที่สามารถทำให้การปฏิรูป
การศึกษาเป็นไปได้อย่างแท้จริง จึงได้เสนอรูปแบบการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีแนวคิดพ้ืนฐานสามประการ คือ  
1)หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาต้องเริ่มต้นในระดับโรงเรียน โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ของผู้เรียน 2)การปฏิรูปโรงเรียนควรตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและมีการบริหารจัดการที่เป็นการรวม
พลัง และระดมทรัพยากรจากท้องถิ่นในการดำเนินงาน และ 3)การปฏิรูปโรงเรียนจะบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อโรงเรียนมีระบบการประเมินทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและมีการใช้ผลการประเมินให้
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียน รูปแบบการจัดการศึกษา ที่เริ่มจากระดับล่างขึ้นสู่เบื้องบนโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 1-2)   

 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) เป็นองค์กรนิติบุคคลทางวิชาการ ที่
กฎหมายสมมติขึ้นเพ่ือให้มีสิทธิหน้าที่ และสามารถทำกิจการอันเป็นการก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนได้ภายใต้
ขอบวัตถุประสงค์ที่กำหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 7) เพราะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือองค์กร 
หน่วยงาน ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่ บุคคลธรรมดา แต่มีสิทธิและหน้าที่คล้ายกัน
กับบุคคลธรรมดา และกำหนดให้นิติบุคคลมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ได้
ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา และพยายามพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) ในหลายปีการศึกษา
ที่ผ่านมาเฉลี่ยแล้วยังต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด (รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, 2558-2560) 
โดยเฉพาะปีการศึกษา 2559 เฉลี่ยแล้วมีคะแนนต่ำว่าร้อยละ 70 โดยรวมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 57.58 ผู้วิจัยได้
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นำข้อมูลไปวิเคราะห์ร่วมกับคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และได้ข้อสรุปตรง
กับผลการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่สาม ที่ให้
ข้อเสนอแนะไว้ว่า “กระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางกลุ่มสาระยังต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังไม่ครอบคลุม
ทุกตัวบ่งชี้ การวัดผลในแผนการจัดการเรียนรู้ยังไม่สัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้ โรงเรียนควรมีแนวทาง
หรือรูปแบบที่ชัดเจนเพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนสามารถนำไปจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้” (สมศ., 2557 : 4-
13) ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พบว่า เครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนนั้น ใช้รูปแบบการจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเป็นแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้เป็นอย่างดี รูปแบบในการจัดการศึกษาที่แก้ปัญหานั้น จะต้องมีการสังเคราะห์เพ่ือให้เหมาะสมกับ
โรงเรียนนั้นๆ ดังนั้นรูปแบบการจัดการการศึกษา จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร จากข้อสรุปที่พบในรูปแบบการจัดการศึกษาต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ 
(สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544 : 17) เพราะรูปแบบ (Model) เป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่ง
บุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เป็นคำอธิบาย เป็นแผนผัง ไดอะแกรม หรือแผนภาพ ซึ่ง
ช่วยให้ตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รูปแบบเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการ
สืบสอบ หาคำตอบ ความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์การใช้อุปมาอุปไมย หรือจากทฤษฎีและหลักการต่างๆ
ได้ แต่รูปแบบไม่ใช่ทฤษฎี (ทิศนา แขมมณี , 2557 : 220) อาจหมายถึงโครงสร้างที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ ผู้วิจัยสามารถใช้รูปแบบ เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ ที่มีในปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือในระบบต่างๆ อธิบายลำดับขั้นตอน
ขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ (นัยนา ฉายวงค์, 2560 : 19) หรือเป็นตัวแทนของกรอบความสัมพันธ์
ของตัวแปรให้เห็นรูปธรรมหรือหมายถึงแผนของการทำงาน (Working plan) ซึ่งใช้ในการอธิบายกระบวนการ
สำคัญๆ ในเชิงปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ (Joyce and Weil, 2000 : 201) สอดคล้องกับ 
นพมาศ พุ่มฉวี (2563) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของครูในระดับ
ประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้กระบวนการศึกษาผ่านบทเรียน ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบมีความ
เหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้องและมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาผลการใช้
รูปแบบครูมีพัฒนาการด้านความรู้เกี่ยวกับกระบวนการศึกษาผ่านบทเรียนทักษะการใช้กระบวนการศึกษาผ่าน
บทเรียนผู้มีความรู้การสอนทักษะในการสอนและการสอนหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าเกณฑ์ สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ 
(2549) วิจัยการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโรงเรี ยนที่มี
ประสิทธิภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบทั้ง 4 ด้าน สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 97 และ องค์ประกอบด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร
โรงเรียน ส่งผลทางรวมและทางอ้อมต่อการบริหารโรงเรียนมากที่สุด องค์ประกอบด้านสมรรถนะขององค์กร 
ส่งผลทางตรงต่อการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และองค์ประกอบด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร
โรงเรียนในด้านการวางแผนและการพัฒนาองค์กรมีผลทางอ้อมมากกว่าทางตรง สุวิมล โพธิ์กลิ่น (2549) ได้
วิจัยการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
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พ้ืนฐานขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ มีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอนคือ 
1) การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบ 2) การสร้างรูปแบบ 3) การทดลองใช้รูปแบบและ 4) การประเมินการ
ใช้รูปแบบ พบว่ารูปแบบทั้ง 5 องค์ประกอบที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ของการนำรูปแบบไปใช้ในสถานการณ์
จริง มีประโยชน์มากในการดำเนินงานทางวิชาการของสถานศึกษาและมีความเหมาะสมในการปฏิบัติ  
   ผู้วิจัยในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จึงได้พัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมนิติบุคคลทางวิชาการ (ALH) โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุ
ราษฎร์พัฒนา) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ซึ่งมีองค์ประกอบรูปแบบใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 20 นวัตกรรม แบ่งเป็นนวัตกรรมพ้ืนฐาน 17 นวัตกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการสร้าง
ความตระหนัก 2) กิจกรรมขั้นสำรวจ 3) กิจกรรมผู้นำการฝึกทักษะการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 4) กิจกรรม
ผู้นำการฝึกทักษะวิเคราะห์หลักสูตร 9 ตาราง 5) กิจกรรมการฝึกทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  6) 
กิจกรรมผู้นำการฝึกทักษะการจัดทำคู่มือครู 7) กิจกรรมผู้นำการฝึกทักษะการรายงานผลการใช้นวัตกรรม 8) 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งระบบ 9) กิจกรรมนิเทศติดตามรายงานผลการใช้นวัตกรรม 10) กิจกรรมการ
นำแผนการสอนไปใช้จริงในห้องเรียน 11) กิจกรรมผู้นำครูวิเคราะห์ปัญหาเก้าก้าวการวิจัย 12) กิจกรรมนิเทศ
ติดตามการเขียนเค้าโครงวิจัย 13) กิจกรรมการหาประสิทธิภาพนวัตกรรม 14) กิจกรรมคู่มือการวิจัยและ
พัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษา 15) กิจกรรมการเป็นนิติบุคคลทางวิชาการ 16) กิจกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 17) กิจกรรมรายงานผลการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมหลัก 3 นวัตกรรม ได้แก่ 1) การ
วิเคราะห์หลักสูตร 9 ตาราง (Analysis Curriculum 9 Tables) 2) การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson 
Plan) และ 3) การทำคู่มือครู (Handbook of Lesson Plan) ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการจัดการศึกษาดังที่กล่าวมา
ในโรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 จนถึงปัจจุบัน และในปีการศึกษา 2563 เป็นช่วงเวลาของการนำเสนอ
ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ โรงเรียนก็ยังดำเนินการอยู่ และสามารถนำกลยุทธ์ทั้งหมดของโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติ
จริงได้ครบและสมดุลในทุกด้าน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำการวิจัยและพัฒนา การพัฒนารูปแบบการบริหารการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมนิติบุคคลทางวิชาการ (ALH) โรงเรียนวัดบ้านประอาง
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เพ่ือนำผลที่
ได้มาปรับปรุง และพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบัน ความต้องการรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
 2. เพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้
นวัตกรรมนิติบุคคลทางวิชาการ (ALH) โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 
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 3. เพ่ือทราบผลการทดลองการใช้ รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โดยใช้นวัตกรรมนิติบุคคลทางวิชาการ (ALH) โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
 4. เพ่ือประเมิน รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนโดยใช้
นวัตกรรมนิติบุคคลทางวิชาการ (ALH) โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีการเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณ แบ่งการดำเนินงานวิจัยออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพปัจจุบัน ความต้องการรูปแบบการบริหารการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เป็นตอนที่ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและสภาพปัจจุบันและความต้องการ
ของนักเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)  
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากร ที่ใช้รวมทั้งสิ้น 424 คน แบ่งเป็น   
    1.1.1 นักเรียน จำนวน 142 คน 
    1.1.2 ครูผู้สอน จำนวน 19 คน 
    1.1.3 ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 150 คน  
    1.1.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 113 คน  
   1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้รวมทั้งสิ้น 201 คน ซึ่งกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
ของยามาเน่ (Yamane, 1973) แบ่งเป็น   
    1.2.1 นักเรียน จำนวน 66 คน 
    1.2.2 ครูผู้สอน จำนวน 12 คน 
    1.2.3 ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 70 คน 
    1.2.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 53 คน  
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม จำนวน 8 ฉบับ แบ่งออกเป็น ฉบับที่ 1-4 
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และฉบับที่ 5-8 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ 
   2.1 แบบสอบถามรายการข้อมูลพ้ืนฐาน ความต้องการของนักเรียน ได้ค่าความ
เหมาะสมของแบบสอบถาม ได้ค่าเฉลี่ย 4.89-5.00 แสดงว่าอยู่ในระดับสูงที่สุด 
   2.2 แบบสอบถามรายการข้อมูลพ้ืนฐาน ความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ค่าความเหมาะสมของแบบสอบถาม ได้ค่าเฉลี่ย 4.89-5.00 แสดงว่าอยู่ในระดับสูงที่สุด 
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   2.3 แบบตรวจสอบรายการข้อมูลพ้ืนฐาน ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียน ได้ค่า
ความเหมาะสมของแบบสอบถาม ได้ค่าเฉลี่ย 4.78-5.00 แสดงว่าอยู่ในระดับสูงที่สุด 
   2.4 แบบตรวจสอบรายการข้อมูลพ้ืนฐาน ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ค่า
ความเหมาะสมของแบบสอบถาม ได้ค่าเฉลี่ย 4.78-5.00 แสดงว่าอยู่ในระดับสูงที่สุด 
   2.5 แบบสอบถามสภาพปัจจุบันด้านประสิทธิภาพการบริหารวิชาการของสถานศึกษา      
ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.79 
   2.6 แบบสอบถามสภาพปัจจุบันด้านประสิทธิภาพการบริหารงานทั่วไปของ
สถานศึกษา ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.74  
   2.7 แบบสอบถามสภาพปัจจุบันด้านประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.85 
   2.8 แบบสอบถามสภาพปัจจุบันด้านประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษา ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.74 
  3. การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยนำแบบตรวจสอบรายการ ข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบัน ความ
ต้องการ ฉบับที่ 1-4 และแบบสอบถามด้านประสิทธิภาพการบริหาร ฉบับที่ 5-8 ตามข้อ 2.1-2.8 เก็บข้อมูล
จากนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วน เมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูล
ครบถ้วน จึงทำการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนนำไปวิเคราะห์ข้อมูล 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อทำการวิเคราะห์ค่าสถิติ โดยหาความถ่ี  
(Frequency) ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 ตอนที่ 2 เพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยใช้นวัตกรรมนิติบุคคลทางวิชาการ (ALH) โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โดยดำเนินการสังเคราะห์รูปแบบการบริหารการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมนิติบุคคลทางวิชาการ (ALH) แล้วนำรูปแบบให้
ผู้เชี่ยวชาญสังเคราะห์รูปแบบ และตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ จึงได้รูปภาพดังแผนภาพ 
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แผนภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ตอนที่ 3 เพ่ือทราบผลการทดลองการใช้ รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมนิติบุคคลทางวิชาการ (ALH) โรงเรียนวัดบ้านประอาง (ประสาธน์คุรุราษฎร์
พัฒนา) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
  1. ผู้ให้ข้อมูล ด้านผู้เรียนเก่งได้มาจาก 
     1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 คน ใช้
แบบทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ม.3 
     1.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 9 คน ใช้
แบบทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ป.6 

การเขียน
แผนการจดั 
การเรยีนรู ้
(Lesson 
Plan) 

การวิเคราะห์
หลักสตูร9 

ตาราง 
(Analysis 

Curriculum
9 Table) 

เก่ง 
ดี  

มีสุข 

 กระบวนการบริหาร

โรงเรียน 

1.กิจกรรมการสร้างความตระหนกั 
2.กิจกรรมขั้นสำรวจ 
3.กิจกรรมผู้นำการฝึกทักษะการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
4.กิจกรรมผู้นำการฝึกทักษะวิเคราะห์หลักสูตร 9 ตาราง 
5.กิจกรรมการฝึกทักษะการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
6.กิจกรรมผู้นำการฝึกทักษะการจดัทำคู่มือคร ู
7.กิจกรรมผู้นำการฝึกทักษะการรายงานผลการใช้นวัตกรรม 
8.กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัง้ระบบ 
9.กิจกรรมนิเทศติดตามรายงานผลการใช้นวัตกรรม 
10.กิจกรรมการนำแผนการสอนไปใช้จริงในห้องเรียน 
11.กิจกรรมผู้นำครูวิเคราะห์ปัญหาเก้าก้าวการวิจัย 
12.กิจกรรมนิเทศติดตามการเขียนเค้าโครงวิจัย 
13.กิจกรรมการหาประสิทธิภาพนวัตกรรม 
14.กิจกรรมคู่มือการวิจัยและพัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษา 
15.กิจกรรมการเป็นนิติบุคคลทางวิชาการ 
16.กิจกรรมการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
17.กิจกรรมรายงานผลการวิจยัและพัฒนา 

การจัดทำ
คู่มือคร ู

(Handbook 
Of Lesson 

Plan) 

กระบวนการบริหารการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (ALH) คุณภาพผู้เรยีน 

แผนภาพที่ 1 : รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมนิติบุคคล 
ทางวิชาการ (ALH) โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

 แผนภูมการบริหารโรงเรียน 

1.ผู้บริหารสถานศึกษา 

2.คณะกรรมการสถานศึกษา 

3.งานวิชาการ 

4.งานบริหารงานบุคคล 

5.งานบริหารงานท่ัวไป 

6.งานบริหารงบประมาณ 
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     1.3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 แบบทดสอบการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) จำนวน 15 คน 
     1.4 นั ก เรียนระดับชั้ นประถมศึกษาปี ที่  1 ปี การศึ กษา 2563 แบบทดสอบ
ความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของผู้เรียน (RT) จำนวน 11 คน  
   2. ผู้ให้ข้อมูล ด้านผู้เรียนดีได้มาจากแบบบันทึกพฤติกรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ 
   3. ผู้ให้ข้อมูล ด้านผู้เรียนมีความสุขได้มาจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 
 ตอนที่ 4 เพ่ือประเมิน รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้
นวัตกรรมนิติบุคคลทางวิชาการ (ALH) โรงเรียนวัดบ้านประอาง (ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ดำเนินการ ดังนี้ 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากร ที่ใช้รวมทั้งสิ้น 424 คน แบ่งเป็น   
    1.1.1 นักเรียน จำนวน 142 คน 
    1.1.2 ครูผู้สอน จำนวน 19 คน 
    1.1.3 ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 150 คน  
    1.1.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 113 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 1) คณะกรรมการ
สถานศึกษา จำนวน 9 คน 2) ผู้ใหญ่บ้านปัจจุบันและผู้ใหญ่บ้านที่เกษียณอายุครั้งล่าสุด จำนวน 8 คน 3) 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 8 คน 4) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่บ้านละ 10 คน ซ่ึงหมู่บ้าน
ในเขตบริการมีจำนวน 4 หมู่บ้าน จำนวน 40 คน 5) สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 8 คน 6) กลุ่ม
สตรีหมู่บ้านละ 10 คน หมู่บ้านในเขตบริการมีจำนวน 4 หมู่บ้าน จำนวน 40 คน 
   1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้รวมทั้งสิ้น 201 คน ซึ่งกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
ของยามาเน่ (Yamane, 1973) แบ่งเป็น   
    1.2.1 นักเรียน จำนวน 66 คน 
    1.2.2 ครูผู้สอน จำนวน 12 คน 
    1.2.3 ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 70 คน 
    1.2.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 53 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 1) คณะกรรมการ
สถานศึกษา จำนวน 5 คน 2) ผู้ใหญ่บ้านปัจจุบันและผู้ใหญ่บ้านที่เกษียณอายุครั้งล่าสุด จำนวน 3 คน 3)ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 3 คน 4) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่บ้านละ 5 คน ซ่ึงหมู่บ้านในเขต
บริการมีจำนวน 4 หมู่บ้าน จำนวน 20 คน 5) สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 คน 6)กลุ่มสตรี
หมู่บ้านละ 5 คน หมู่บ้านในเขตบริการมีจำนวน 4 หมู่บ้าน จำนวน 20 คน 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมิน รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมนิติบุคคลทางวิชาการ (ALH) จำนวน 1 ฉบับ โดยใช้รูปแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) การประเมินรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม
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พ้ืนฐานนิติบุคคลทางวิชาการ (ALH) และ 2) การประเมินรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม
หลักนิติบุคคลทางวิชาการ (ALH) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.85  
  3. การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยนำแบบประเมิน รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมนิติบุคคลทางวิชาการ (ALH) จำนวน 1 ฉบับ ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง เมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลครบถ้วน จึงทำการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนนำไปวิเคราะห์ข้อมูล 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อทำการวิเคราะห์ค่าสถิติ โดยหาความถ่ี  
(Frequency) ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีต้องการรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) ร้อยละ 100 และสภาพปัจจุบันของโรงเรียนวัด
บ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) มีดังนี ้ 
  1.1.มีประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับสูง
ที่สุด (= 4.65 ; S.D. = .28)   
  1.2.มีประสิทธิภาพการบริหารงานทั่วไปโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับสูงที่สุด 
(= 4.68 ; S.D. = .29)   
  1.3.มีประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับสูง
ที่สุด (= 4.74 ; S.D. = .27)   
  1.4.ประสิทธิภาพการบริหาร งานงบประมาณโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ใน
ระดับสูงที่สุด (= 4.64 ; S.D. = .24)                    
 2. การสร้างและการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โดยใช้นวัตกรรมนิติบุคคลทางวิชาการ (ALH) ประกอบด้วย กระบวนการบริหารโรงเรียน กระบวนการบริหาร
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ALH) และคุณภาพผู้เรียน 
 3. ผลการทดลองการใช้ รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดย
ใช้นวัตกรรมนิติบุคคลทางวิชาการ (ALH) พบว่า  
 ผลการวิเคราะห์ด้านผู้เรียนเก่ง  
    3.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563 พบว่า รายวิชาภาษาไทย ผู้เรียนมีค่าพัฒนาการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10.53 และมีผลการทดสอบเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ ร้อยละ 12.12 
    3.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2563 พบว่า รายวิชาภาษาไทย ผู้เรียนมีค่าพัฒนาการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 11.78 และมีผลการทดสอบ
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 3.97     
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    3.3 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
พบว่า ผู้เรียนมีค่าพัฒนาการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8.22 และมีผลการทดสอบเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 
15.81 
    3.4 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของผู้เรียน (RT) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผู้เรียนมีค่าพัฒนาการเพิ่มข้ึน ร้อยละ 9.76 และมีผลการทดสอบ
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 7.65 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผู้เรียนด ี
  3.5 ผู้เรียนมีพฤติกรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน
อยู่ในระดับสูงที่สุด (  =4.87; S.D. = .19)   
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผู้เรียนมีความสุข 
  3.6 ผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับสูง( = 4.37 ; 
S.D.= .44) 
 4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้
นวัตกรรมนิติบุคคลทางวิชาการ (ALH) ดังนี้ 
  4.1. ผลการประเมินนวัตกรรมพ้ืนฐานนิติบุคคลทางวิชาการ โรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  มีความคิดเห็น
ภาพโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับสูง (= 4.44 ; S.D. = .35) 
  4.2. ผลการประเมินนวัตกรรมหลักนิติบุคคลทางวิชาการ (ALH) การพัฒนารูปแบบการ
บริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมหลักนิติบุคคลทางวิชาการ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุ
ราษฎร์พัฒนา) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีความคิดเห็นภาพโดยรวม
ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับสูง (= 4.42 ; S.D. = .31)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
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 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 หน่วยงานต้นสังกัดต้องส่งเสริมให้โรงเรียนมีโอกาสจัดการเรียนรู้และสร้างสรรค์ด้วย
ตนเองได้มากขึ้น การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นกระบวนการที่สำคัญในการส่งเสริม
ผู้เรียน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้
นวัตกรรมนิติบุคคลทางวิชาการ (ALH) สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดีและมีความสุขได้จริง 
  1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษา ควรนำผลการวิจัยครั้งนี้ไปนำเสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำผลการวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการวางกรอบและจัดทำนโยบายการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียนในด้านเก่ง ดีและมีความสุขให้สามารถใช้ได้กับ
ทุกโรงเรียน และใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการจัดการศึกษาแบบทั่วไปกับการพัฒนารูปแบบการ
บริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมนิติบุคคลทางวิชาการ (ALH)  
  2.2 ควรทำการศึกษาองค์ประกอบที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุตามตัวชี้วัดในแต่ละ
ด้านของการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมนิติบุคคล
ทางวิชาการ (ALH) เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
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ชื่อเร่ือง  การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดท่าควาย  จังหวัดพัทลุง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต  2 

ผู้วิจัย   นางสาวจุฬารัตน์   พรหมมณี 
  ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าควาย 
  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2    

บทคัดย่อ 
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดท่าควาย จังหวัดพัทลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
ในภาพรวมและจําแนกรายด้าน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การประเมินบริบท หรือสภาวะแวดล้อม (Context) (2) การ
ประเมินปัจจัยหรือทรัพยากร ( Input) (3) การประเมินกระบวนการ (Process) และ (4)  การประเมินผลผลิต 
(Product) และ 2) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการดําเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนวัดท่าควาย โดยใช้การรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)  กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการครู 
โรงเรียนวัดท่าควาย ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2563  จํานวน 12 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) และกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน โรงเรียนวัดท่าควาย ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
จํานวน 70 คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random  Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) แบบประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จํานวน 40 ข้อ มีความเช่ือมั่นเท่ากับ .86 และ 
2) แบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 20 ข้อ  มีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้ 
    1.  ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดท่าควาย ในภาพรวม  พบว่าผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.07, S.D. = 0.72)  เมื่อพิจารณาผลการประเมินจําแนกรายด้าน 4 ด้าน พบว่า   
           1.1  การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  
( X = 4.08 , S.D. = 0.74)  
          1.2  การประเมินปัจจัยหรือทรัพยากร พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  
( X = 4.10 , S.D. = 0.70)  
           1.3  การประเมินกระบวนการ พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X = 4.13 ,  
S.D. = 0.67)  
           1.4  การประเมินผลผลิต  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X = 3.96 ,  
S.D. = 0.76)     
    2.  ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการดําเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัด
ท่าควาย พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.24, S.D. = 0.78)   

ค าส าคัญ : การประเมินโครงการ , ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน , โรงเรียนวัดท่าควาย   
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บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษา ได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้ น

พื้นฐานสอดคล้องและตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 ท่ีว่าความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในหมวดท่ี 1 มาตรา 6 และในหมวดท่ี 4 มาตรา 22 แนวทางการจัด
การศึกษายังได้ให้ความสําคัญแก่ผู้เรียนทุกคน โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้และถือว่าผู้เรียนสําคัญท่ีสุด กระบวนการการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพและการจัดการศึกษาต้องเน้นความสําคัญ ท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 45) โดยสอดคล้อง กับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะ
ความสามารถการเรียนรู้ท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่างๆ  

มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด 
รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนําไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมต่อ
กับโลกการทํางาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและ
ทํางานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. 2562: 12) สอดคล้องกับนโยบายสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการให้
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็งและดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมของนักเรียนได้
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท้ังด้านการส่ือสาร เทคโนโลยี ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด
ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแข่งขันทุกรูปแบบ ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวลความเครียดซึ่งล้ วนแต่เป็น
ผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 

การเรียนรู้และการดําเนินชีวิตของนักเรียนท่ีต้องเผชิญปัญหาในสภาพสังคมปัจจุบัน เด็กและ
เยาวชนไทยในปัจจุบันจํานวนไม่น้อยท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาและสภาพแวดล้อมท่ีไม่สร้างสรรค์ในสังคม ทําให้
มีพฤติกรรมแตกต่างกันไปจากเด็กและเยาวชนในอดีต แม้ว่าผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และคนทํางานด้านเด็กจะใช้
ความรัก ความปรารถนาดีอย่างมากมายเพียงใดก็ตาม ก็ไม่อาจพิทักษ์ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้
ปลอดภัย หรือมีพฤติกรรมตามท่ีสังคมคาดหวังได้ จากการประมวลสถิติข้อมูลสถานการณ์เด็กและเยาวชนของ
หน่วยงานต่าง ๆ พบว่า เด็กและเยาวชนทั้งท่ีเป็นนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอื่น ๆ ส่วนหนึ่งมัก
มีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ อาทิ ตกเป็นทาสของเกมคอมพิวเตอร์จนถึงขั้นหมกมุ่น และเรียนรู้พฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมจากเกมจนนําไปสู่การประพฤติปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ตนเองและสังคม นิยมประลองความเร็ว  
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มีพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ท่ีผิดกฎหมาย ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาและข้อ
ขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย ขาดหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ไม่เห็นความสําคัญของหลักศาสนา 
ค่านิยมความเป็นไทย ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวค่อนข้างเปราะบาง ติดเพื่อน ติดส่ือ และให้ความสัมพันธ์กับ
วัตถุมากกว่าความมีคุณธรรมน้ําใจ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2559 : 19) ทําให้นักเรียนมี
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน กําหนดนโยบาย ปลูกฝังผู้เรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ส่ิงเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติโรคภัยอุบัติใหม่
ภัยจากไซเบอร์ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2561: 25) โดยสถาบันครอบครัวสําคัญท่ีสุดในการ
ช่วยเหลือนักเรียนและครูทุกคนเป็นผู้ทําหน้าท่ีดังกล่าวแทนพ่อแม่ผู้ปกครอง เมื่อเด็กอยู่ท่ีโรงเรียน (กรมสุขภาพจิต. 
2544: 88-102) ท้ังนี้กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต จึงได้กําหนดแนวทางในนระบบการช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนไว้ 5 องค์ประกอบดังนี้ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การ
ส่งเสริมนักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ5) การส่งต่อนักเรียน (กรมสุขภาพจิต. 2544: 55) รวมท้ัง
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาหนึ่งท่ีได้รับนโยบายให้ดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ให้มีโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ได้รับข้อมูลนักเรียนท่ีเป็นปัจจุบัน ครูเข้าใจ
และรับรู้ปัญหาของนักเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในขณะท่ีอยู่ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจัดกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมตามความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล และการช่วยเหลือนักเรียนได้ทันถ่วงทีในกรณีท่ีพบเห็นนักเรียน
ประสบปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว 

ดังนั้น โรงเรียนวัดท่าควายเป็นโรงเรียนหนึ่งท่ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นในการศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 2 ได้รับนโยบายดังกล่าว และช่วยเหลือนักเรียนตลอดมา ทําให้พบเห็นปัญหา และความสามารถของ
นักเรียนท่ีแตกต่างกัน จึงมีระบบการช่วยนักเรียนแต่ละบุคคลแตกต่างกัน โดยโรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพปัญหา 
และนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน จึงมีการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา ศักยภาพของสถานศึกษาและ
บริบทของชุมชน โดยการวางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมท้ัง
กําหนดโครงสร้างบริหารงานและแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีคณะทํางาน
อย่างเป็นระบบ มีการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังเอกชน
และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความตระหนักให้คณะครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกคน ให้เห็นคุณค่าและความจําเป็นของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่ อนํามาวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ประเมินผลสําเร็จในการช่วยเหลือนักเรียน และวางเป้าหมายในการดําเนินงานต่อไป วางแผนและดําเนินงานตาม
ระบบท่ีวางไว้ การจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลท่ีเป็นปัจจุบัน และการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายกรณี  

ท้ังนี้การดําเนินโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดท่าควาย ได้ทําการประเมิน
โครงการไปพร้อม ๆ กับการดําเนินโครงการตั้งแต่เริ่มแรก ซึ่งได้ใช้แบบจําลอง CIPP Model ในการประเมิน โดยมี 
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4 ด้าน ได้แก่ 1) การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านหลักการและเหตุผล ด้านความ
ต้องการจําเป็น ด้านวัตถุประสงค์ ด้านเป้าหมาย ด้านความสอดคล้อง 2) การประเมินปัจจัยนําเข้าหรือทรัพยากร 
ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือ ด้านงบประมาณ ด้านวิธีการ/กลวิธี และด้านอาคารสถานท่ี 3) 
การประเมินกระบวนการ ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการดําเนินงานตามแผน ด้านการกํากับติดตาม และด้าน
กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ประการ 4) การประเมินผลผลิต ได้แก่ ด้านผลการดําเนินโครงการ ด้าน
คุณภาพของนักเรียน และด้านความพึงพอใจของนักเรียน โดยได้ดําเนินก่อนเริ่มโครงการ เพื่อให้สามารถดําเนินงาน
ได้ครอบคลุม และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ทําให้โครงการระบบการช่วยเหลือนักเรียน ดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดําเนินโครงการ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    1.  เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดท่าควาย ในภาพรวมและ
จําแนกรายด้าน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การประเมินบรบิทหรือสภาวะแวดล้อม (2) การประเมินปัจจัยหรือทรัพยากร (3) 
การประเมินกระบวนการ และ (4) การประเมินผลผลิต    
          2.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการดําเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนวัดท่าควาย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

             1.  แบบประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดท่าควาย  โดยใช้แบบประเมิน
แบบซิป (CIPP Model)  มี 4 ด้าน  จํานวน 40 ข้อ  ดังนี้ 
                   ตอนท่ี 1  ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context)  จํานวน 10 ข้อ 
                   ตอนท่ี 2  ด้านปัจจัยนําเข้า (Input)  จํานวน 10 ข้อ 
                   ตอนท่ี 3  ด้านกระบวนการ  (Process)  จํานวน 10 ข้อ 
                   ตอนท่ี 4  ด้านผลผลิต (Product)  จํานวน 10 ข้อ 
             2.  แบบสอบถามความพึงพอใจ  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  จํานวน 20 ข้อ   
การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการ  ดําเนินการดังนี้ 
              1.  แบบประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดท่าควาย                     
                       การสร้างแบบประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และการหา
ประสิทธิภาพ  ดําเนินการดังนี ้
         1.1  ศึกษาวิธีการประเมินโครงการจากเอกสารหรือตําราเกี่ยวกับการประเมิน
โครงการ  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
         1.2  ศึกษาวิธีสร้างแบบประเมินและกําหนดรูปแบบของแบบประเมินจาก
เอกสาร  ตํารา  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  (บุญชม  ศรีสะอาด  และคนอื่น ๆ,  2552 : 105-106)  โดยกําหนดเป็น
แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
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          1.3  สร้างแบบประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกรอบการ
ประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)  จํานวน 4 ด้าน  ดังนี้ 
                           1.3.1  การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context)  เกี่ยวกับ
นโยบายหลักการและเหตุผล  ความต้องการจําเป็น  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และความสอดคล้อง 
จํานวน 10 ข้อ   
                           1.3.2  การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input)  เกี่ยวกับบุคลากร  วัสดุ
อุปกรณ์/เครื่องมือ  งบประมาณ  วิธีการ/กลวิธี  อาคารสถานท่ี  จํานวน 10 ข้อ   
                           1.3.3  การประเมินกระบวนการ (Process)  เกี่ยวกับการวางแผน                      
การดําเนินการตามแผน  การกํากับติดตาม  การประเมิน/ปรับปรุง  และกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 
ประการ  จํานวน 10 ข้อ   
                           1.3.4  การประเมินผลผลิต (Product)  เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน/
โครงการคุณภาพของนักเรียน  จํานวน 10 ข้อ   
                    1.4   จัดทําแบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมิน  โดยกําหนดเกณฑ์  
ดังนี้    
                           + 1  หมายถึง   แน่ใจว่ารายการประเมินสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ี 

    ต้องการประเมิน 
            0  หมายถึง   ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

ท่ีต้องการประเมิน 
       1  หมายถึง   แน่ใจว่ารายการประเมินไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
       ท่ีต้องการประเมิน 
                    1.5  ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเชิงเนื้อหาของแบบประเมินโดยเสนอ
ผู้เช่ียวชาญ  จํานวน 5 คน  เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม
ท่ีต้องการประเมิน  โดยใช้  IOC (Index of Item objective congruency)   
         1.6  นําแบบประเมินโครงการใช้กับคณะครูซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีทีมประสานและทีม
ทําของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนบ้านควนยวน โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคระห์) และโรงเรียนบ้าน
เกาะทองสม ในต้นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จํานวนโรงเรียนละ 10 คน รวม 30 คน  (หมายเหตุ  โรงเรียน
บ้านควนยวน โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคระห์) และโรงเรียนบ้านเกาะทองสม เป็นโรงเรียนในเครือข่ายมิตรภาพ
เขาชัยสน มีการดําเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียนวัดท่าควาย) 
         1.7  นําแบบประเมินโครงการจากการทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น
ท้ังฉบับด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach)  ปรากฏว่าแบบ
ประเมินโครงการมีค่าความเช่ือมั่น  0.855 
         1.8  พิมพ์แบบประเมินโครงการ  เพื่อนําไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป 
              2.  แบบสอบถามความพึงพอใจ     
                       การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจและการหาประสิทธิภาพ  โดยสร้างตามวิธีการ
สร้างแบบสอบถาม  (บุญชม ศรีสะอาด และคนอื่น ๆ,  2552 : 105-106)  ซึ่งมีวิธีการดังนี ้
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         2.1  ศึกษาเอกสาร  ตํารา  และงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาและการวัดความพึง
พอใจ   
         2.2  ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามและกําหนดรูปแบบสอบถามจากเอกสาร  
ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  (บุญชม  ศรีสะอาด  และคนอื่น ๆ,  2552 : 105-106) 
          2.3  สร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  มี  5  
ระดับจํานวน 20 ข้อ  โดยมีรายการสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานของครูท่ีปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียน  การ
ส่งเสริมนักเรียน  การป้องกันและแก้ไขปัญหา  และการส่งต่อ  โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  คือ  พึง
พอใจมากท่ีสุด  พึงพอใจมาก  พึงพอใจปานกลาง  พึงพอใจน้อย  และพึงพอใจน้อยท่ีสุด  
                    2.4  จัดทําแบบตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดย
กําหนดเกณฑ์  ดังนี้    
                          + 1  หมายถึง   แน่ใจว่าคําถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการ 

สอบถาม 
             0  หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าคําถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการ 

สอบถาม 
       - 1  หมายถึง   แน่ใจว่าคําถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการ 
       สอบถาม 
                    2.5  ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม  โดยเสนอ
ผู้เช่ียวชาญ  จํานวน 5 คน เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างรายการสอบถามกับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม
ท่ีต้องการสอบถาม โดยใช้  IOC (Index of Item objective congruency)   
         2.6  นําข้อมูลจากการประเมินความสอดคล้องมาวิเคราะห์หาดัชนีความ
สอดคล้อง เป็นรายข้อ  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อต้ังแต่  0.67  ถึง  1         
    2.7  นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านควน
ยวน โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคระห์) และโรงเรียนบ้านเกาะทองสม  ในต้นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
จํานวน 50  คน ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านควนยวน จํานวน 20 คน นักเรียนโรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเค
ระห์) จํานวน 20 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะทองสม จํานวน 10 คน  
หมายเหตุ  โรงเรียนบ้านควนยวน โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคระห์) และโรงเรียนบ้านเกาะทองสม  เป็นโรงเรียน
ในเครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน  มีการดําเนินการระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และมีบริบทต่างๆ  ใกล้เคียงกับ
โรงเรียนวัดท่าควาย 
         2.8  นําแบบสอบถามความพึงพอใจจากการทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าความ
เช่ือมั่นท้ังฉบับด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach)  ปรากฏว่า
แบบสอบถามความพึงพอใจมีค่าความเช่ือมั่น  0.946          
         2.9  จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์  เพื่อนําไปใช้เก็บข้อมูล
ต่อไป 
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รูปแบบการประเมินโครงการ 
    การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดท่าควาย  ใช้รูปแบบการประเมิน
แบบซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (D. L. Stufflebeam,  2007 : 261-265) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดท่าควาย ในภาพรวมพบว่า
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (  = 4.07, S.D.= 0.72) เมื่อพิจารณาผลการประเมินจําแนกรายด้าน 4 ด้าน คือ 
การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม การประเมินปัจจัยหรือทรัพยากร การประเมินกระบวนการ และการ
ประเมินผลผลิต พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกด้าน  เนื่องจากการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนครั้งนี้ดําเนินการตามรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)  ทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ผลการ
ประเมินจึงมีความเช่ือมั่นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่ีกําหนด  กล่าวคือการประเมินโครงการดําเนินตาม

ประเมินบริบทหรือ 
สภาวะแวดล้อม 

(Context Evaluation) 

ประเมินปัจจัยนําเข้าหรือ
ทรัพยากร 

(Input Evaluation) 

ประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

ประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) 

1. นโยบาย                2. หลักการและเหตุผล 
3. ความต้องการจําเป็น  4. วัตถุประสงค์ 
5.  เป้าหมาย              6. ความสอดคล้อง 

1. บุคลากร                2. วัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือ 
3. งบประมาณ            4. วิธีการ/กลวิธี 
5. อาคารสถานท่ี 

1. การวางแผน           2. การดําเนินการตามแผน 
3. การกํากับติดตาม     4.  การประเมิน/ปรับปรุง 
5. กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ประการ 

1. ผลการดําเนินโครงการ 
2. คุณภาพของนักเรียน 
3. ความพึงพอใจของนักเรียน 
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ขั้นตอนกระบวนการ 9 ขั้น เริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์โครงการท่ีมุ่งประเมิน ระบุหลักการและเหตุผลของการ
ประเมิน กําหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี และรูปแบบการประเมิน การออกแบบการ
ประเมิน พัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปรายงานผลการประเมิน 
(พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 6-7)  ในด้านผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีพบว่าผลการประเมิน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการดําเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดท่า
ควายมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากความสําเร็จในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากความร่วมมือร่วมใจของนักเรียน ครู
ทุกฝ่าย และการสนับสนุนอย่างดียิ่ งของผู้ปกครอง อีกท้ังหากมีจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาประจําโรงเรียน เพื่อ
ร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก็จะทําให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น (กรมสุขภาพจิต,  2544 : 39) ความสําเร็จของงานต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ท้ังการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทําของ
ทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรโรงเรียนในทุกระดับ ผู้ปกครองหรือชุมชน (กรมสามัญศึกษา ,  2544 : 3) 
ผลการประเมินโครงการครั้งนี้สอดคล้องกับ ผลการวิจัยหรือผลการประเมินของ สฤษด์ิ วิวาสุขุ. (2563: 296-310) 
ได้แก่ 1) การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.08 , S.D. = 0.74) โดยมี
ความสอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีความสอดคล้องกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยเฉพาะเรื่องการเตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 คํานึงถึง
พหุปัญญาของผู้เรียนเป็นรายบุคคลท่ีมีหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัย (สฤษด์ิ วิวาสุขุ. 
2563: 294-310) พบว่า ด้านบริบท โครงการมีความสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยด้านวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายชัดเจนตามกระบวนการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2563: 28) สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กิติพงษ์ ศิลาอาจ. 
2563 : 23) พบว่า ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นโยบายและแผนงาน
ของโรงเรียน และเป้าหมายของโครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้ปกครอง ด้านความต้องการจําเป็น 
พบว่า ความต้องการจําเป็นท่ีจะช่วยเหลือนักเรียนในทุกด้าน ซึ่งครูประจําช้ัน ต้องให้คําปรึกษาแนะนําเบื้องต้นและ
จัดกิจกรรมต่างท่ีสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 2) การประเมินปัจจัยหรือ
ทรัพยากร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.10 , S.D. = 0.70) โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีความสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยเฉพาะเรื่องการเตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 คํานึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลท่ีมีหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะวุฒิ ศรีชนะ (2559) พบว่า ผล
การประเมินปัจจัยนําเข้าอยู่ในระดับมาก ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วงษ์เดือน ทองคํา. (2560) พบว่าโดย
ภาพรวมการประเมินปัจจัยนําเข้ามีผลการประเมินระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของมนตรา ฟักมงคล (2564) พบว่า ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ได้แก่  ด้านส่ือ
และเครื่องมือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน และด้านงบประมาณ ท้ังนี้ยัง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิราภรณ์ หมานพัฒน์ (2563) ด้านปัจจัยนําเข้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยบุคลากร
ของโรงเรียนมีเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนท่ีจะช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน 
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และมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ มีการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการดําเนินโครงการประกอบด้วยทีมนํา 
ทีมประสานและทีมทํา ในการวางแผนการทํางาน บรรจุโครงการในแผนปฏิบัติงานประจําปี และจํานวนเงินท่ีจะ
ดําเนินโครงการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) การประเมินกระบวนการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( = 4.13 , S.D. = 0.67) โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 
เขต 2 มีความสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยเฉพาะเรื่องการเตรียมคน
เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 คํานึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนเป็นรายบุคคลท่ีมีหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วีระวัฒน์ แดงบุดดา (2559) พบว่า การประเมินกระบวนการปฏิบัติระหว่างการดําเนินการของ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.17 จันทิมา อิ๋วสกุล (2560) พบว่า 
กระบวนการปฏิบัติระหว่างดําเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของครูผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง จําแนก
ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ําหนักและเกณฑ์การประเมินโดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( = 4.22, S.D. 
= 0.56) ได้คะแนนรวมเฉล่ีย 45 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งโรงเรียนวัดท่าควายมีกระบวนการในการดําเนินงาน
ดังนี้ โดยมีการประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน มีขั้นตอนดังนี้ กิจกรรมท่ี 1 
ประชุมมอบหมายงาน โดยมีข้ันตอนการดําเนินเงินงาน คือ 1) จัดประชุมครูเพื่อวางแผนโครงการช่วยเหลือนักเรียน 
2) แต่งต้ังคณะทํางาน กิจกรรมท่ี 2 การดําเนินงาน มีขั้นตอนการดําเนินงาน คือ 1) ดําเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
2) ดําเนินการกิจกรรมโฮมรูม 3) ดําเนินการประเมินพฤติกรรมเด็ก โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) 4) การ
ดําเนินการคัดครองนักเรียนทุกคนเสมอภาค 5) มอบเส้ือรักษ์วัฒนธรรมไทย 6) การแนะแนวการศึกษาต่อ 7) รับ
การแนะแนวการศึกษาต่อจากหน่วยงานอื่นกิจกรรมท่ี 3 การสรุปและรายงานผล มีขั้นตอนการดําเนินงาน คือ 
ประเมินผล/รายงานผล  4) ประเมินผลผลิต พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.96 , S.D. = 0.76) โดยมี
ความสอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีความสอดคล้องกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยเฉพาะเรื่องการเตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 คํานึงถึง
พหุปัญญาของผู้เรียนเป็นรายบุคคลท่ีมีหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณลิชา 
ผลยะฤทธิ์ (2562) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือโรงเรียนรัตนพล
วิทยา ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พบว่า ท้ังสามกลุ่มท่ีประเมินมีค่าเฉล่ีย
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด ได้คะแนนเฉล่ีย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ท้ังภาพรวมและทุกประเด็นตัวช้ีวัด โชคดี อิ้ว
วังโส (2559) พบว่า การประเมินผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ นักเรียนมีมารยาทท่ีดีงาม และข้อท่ีมีค่าเฉ ล่ียสูงสุดตามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการนักเรียน คือ นักเรียนมีสุขภาพกายท่ีดี แต่ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ นักเรียนไม่เสพส่ิงเสพติด รวมท้ังไม่แสวงหาผลประโยชน์จากส่ิงเสพ
ติด และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ตามความคิดเห็นของกรรมการนักเรียน คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ตามหลักสูตรทุกรายวิชา ซึ่งจากการดําเนินงานของโรงเรียนวัดท่าควาย คุณภาพของนักเรียน 
เมื่อได้รับการช่วยเหลือจากโครงการระบบช่วยเหลือ นักเรียนมีคุณภาพท่ีดีขึ้น พร้อมท่ีจะเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งทําให้
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดท่าควายมีความพึงพอใจ และภูมิใจในตัวนักเรียน 
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  2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการดําเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัด
ท่าควาย พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการดําเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 4.24 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยมีการวิเคราะห์เนื้อหา และจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น
ส่วนย่อย ๆ ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน  
กิจกรรมการส่งเสริมนักเรียน กิจกรรมการป้องกันและการแก้ไขปัญหา และกิจกรรมการส่งต่อนักเรียน โดยกิจกรรม
ท้ังหมดนี้ ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน และสามารถเข้าถึงตัวนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างท่ัวถึง ทําให้
ทราบปัญหาและความต้องการของนักเรียน สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow, 1987 : 69-
80) ต้ังอยู่บนสมมติฐานว่า “มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอไม่มีท่ีส้ินสุด เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองหรือ
ความพึงพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ความต้องการส่ิงอื่น ๆ ก็จะเกิดขึ้นมาอีก ความต้องการของคนเราอาจซ้ําซ้อน
กัน ความต้องการหนึ่งอาจยังไม่ทันหมดไป ความต้องการอีกอย่างหนึ่งอาจเกิดขึ้นได้”สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สฤษด์ิ วิวาสุขุ (2563) พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนจอม
พระประชาสรรค์ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ยังสอดคล้องกับ
กับงานวิจัยของจุติกรณ์ นิสสัย (2558) พบว่า สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันของการดําเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งต้องหาทางแก้ไขตามลําดับดังนี้ ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการพัฒนา
นักเรียน ด้านการแก้ไขปัญหานักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการป้องกันนักเรียน และด้านการ
ส่งเสริมนักเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
            จากผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
     1.  ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการประเมินไปใช้  มีดังนี้   
        1.1 ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context)  สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบโครงการในการริเริ่มจัดทําโครงการ 
        1.2  ผลการประเมินด้านปัจจัยหรือทรัพยากร (Input)  สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับการวางแผนดําเนินโครงการ 
        1.3  ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process)  สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อตัดสินใจปรับปรุงกิจกรรมและวิธีดําเนินโครงการ  
        1.4  ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product)  สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
ของผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อตัดสินคุณค่าและอนาคตของโครงการว่าจะดําเนินงานต่อไปหรือยุติ
โครงการ  หรือเปล่ียนจากโครงการเป็นงานประจําต่อไป 
                  1.5  ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของนักเรียนจะทําให้ทราบว่านักเรียนเกิดความ
พึงพอใจจากการดําเนินโครงการมากน้อยน้อยเพียงใด  ซึ่งนําไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้สอดคลอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน 
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        1.6 การประเมินโครงการในครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ซึ่งเป็น
รูปแบบการประเมินท่ีครอบคลุมปัจจัยในการบริหารโครงการและสอดคล้องกับการประเมินทางการศึกษา สามารถ
นํารูปแบบการประเมินดังกล่าวนี้ไปใช้ประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือโครงการอื่น ๆ ได้ 
     2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการการประเมินครั้งต่อไป  มีดังนี้ 
                2.1  ควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการ
ประเมิน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับผลกระทบ (Impact) 
และผลลัพธ์ (Outcome) จากการดําเนินโครงการมากยิ่งขึ้น     
                2.2  ควรใช้วิธีการและเครื่องมือในการประเมินอยา่งหลากหลายเพื่อให้ได้ผลการประเมิน
ท่ีเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองจากการประชุม
ผู้ปกครองระดับช้ันเรียน เป็นต้น      

เอกสารอ้างอิง 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2544). คู่มือส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนระดับ 

มัธยมศึกษาส าหรับครู.กรุงเทพฯ: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2563). ประการกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองนโยบายและจุดเน้นของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 
กิติพงษ์ ศิลาอาจ. (2563). การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัด 

อารีราษฎร์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2563.
รายงานการวิจัย. นครนายก: โรงเรียนวัดอารีราษฎร์. 

จันทิมา อิ๋วสกุล. (2560). รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปี
การศึกษา 2560. รายงานการวิจัย. พังงา: โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา. 

จิราภรณ์ หมานพัฒน์. (2563). การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัด 
นอก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี. รายงานการวิจัย. สุราษฏร์ธานี: โรงเรียนวัด

 นอก. 
จุติกรณ์ นิสสัย. (2558). การศึกษาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ 

โรงเรียนบ้านหนองปรือสังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3. 
วิทยานิพนธ์. การศึกษามหาบัณฑิต. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 

โชคดี อิ้ววังโส. (2559). การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยม 
เทศบาลวัดท่าแพ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช. รายงานการประเมิน. 
นครศรีธรรมราช: โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช. 

ณลิชา ผลยะฤทธิ์. (2562). รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
โรงเรียนรัตนพลวิทยา ปีการศึกษา 2562. รายงานการวิจัย. สงขลา: โรงเรียนรัตนพล
วิทยา. 

169



บุญชม ศรีสะอาด และคณะ. (2552). พื้นฐานการวิจัยการศึกษา. (พิมพ์ครั้งท่ี 5). กาฬสินธุ์ : 
ประสานการพิมพ์. 

ปิยะวุฒิ ศรีชนะ. (2559).การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนโพนงาม 
พิทยาคาร จังหวัดยโสธร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28. 
รายงานการวิจัย. ยโสธร: โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร. 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2557). เทคนิคการประเมินโครงการ. (พิมพ์ครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ : บริษัทเฮ้าส์ 
ออฟเคอร์มิสท์. 

มนตรา ฟักมงคล. (2564). การประเมินผลโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชานุ 
บาล สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1. วารสารสังคมศาสตร์และ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ. 6(4), 81-95. 

วงษ์เดือน ทองคํา. (2560). รายงานผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ 
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร โดยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model. 
รายงานการวิจัย. ปทุมธานี : โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2559). การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจํากัด. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2559). นโยบายส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2561). นโยบายส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2562). ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.  
2561-2580). (พิมพ์ครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ. 

Stufflebeam, D. L. (1968). “Toward a Science of Education Evaluation” in  
Educational Technology. Boston: Allyn and Bacon. 
 

   
 

170



ช่ือเรื่อง  การศึกษาการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการนิเทศภายในแบบ  
 Talk Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 

ช่ือผู้วิจัย นายสุริยา จันทร์สงค์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา   
 นางสาวขนบพร คงทรัพย์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี201   
  สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1  

บทคัดย่อ 

           การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
นิเทศภายในแบบ Talk Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ก่อนและหลังการใช้กระบวนการ
นิเทศภายในแบบ Talk Walk Train และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบด้วย ครู โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 จำนวน 22 คน กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากร
ทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างคือ ครู โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 จำนวน 22 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการนิเทศภายในแบบ Talk 
Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
ค่าร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ีย  ผลการวิจัย พบว่า  
 1.  สภาพปัจจุบันของการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการนิเทศภายในแบบ 
Talk Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 พบว่า ในรายการท่ี 1 แบบนิเทศ 
ติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช่ 32 รายการ และไม่ใช่ 3 รายการ รายการที่ 2 แบบนิเทศ ติดตามการ
ใช้หลักสูตรระดับช้ันเรียน ใช่ 29 รายการ และไม่ใช่ 6 รายการเมื่อวิเคราะห์รวมท้ัง 2 ด้าน สภาพปัจจุบันของ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการนิเทศภายในแบบ Talk Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็น
ฐานโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ใช่ 61 รายการ คิดเป็นร้อยละ 87.14 และไม่ใช่ 9 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 12.86 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ก่อนและหลังดำเนินการ
ด้วยกระบวนการนิเทศภายในแบบ Talk Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 
201 พบว่า มีนักเรียนในระดับดีมากสูงกว่าก่อน จำนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 51.47  
 3.  ครู โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 จำนวน 22 คน มีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการนิเทศภายในแบบ Talk Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพ
ท่ี 201 อยู่ในระดับมากท่ีสุด จำนวน 20 คิดเป็นร้อยละ 90.91 ระดับมาก จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ระดับ
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ปานกลาง จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ระดับน้อย จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 และระดับน้อย
ท่ีสุดจำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

คำสำคัญ : กระบวนการนิเทศภายในแบบ Talk Walk Train , การจัดการเรียนรู้ , ห้องเรียนเป็นฐาน 
  

บทนำ 
                    สถานศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของสำนักงาน คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มีอำนาจหน้าท่ีในการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 รวมท้ังตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
จัดทำมาตรฐานฉบับ พ.ศ. 2560 เป็นเกณฑ์ มาตรฐานสำหรับสถานศึกษาใช้เป็นฐานในการจัดการศึกษา และใช้
เป็นหลักเทียบเคียง สำหรับการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และประกันคุณภาพ
การศึกษาของ สถานศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาใช้มาตรฐานในการประเมินตนเอง และสำนักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและพัฒนาผลการดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และบทบาทภารกิจของสถานศึกษาใน
ปัจจุบัน รวมท้ังเพื่อให้สถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษา มีการบูรณาการและเช่ือมโยง
ในการพัฒนางานไปสู่ สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ในการบริหารงาน
ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารท่ัวไป รวมถึง การติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาด้วย ขณะเดียวกันสถานศึกษาจะต้องนำมาใช้ เป็นกรอบการ
ประเมินตนเองในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้เกิดสัมฤทธิผลและ มีประสิทธิภาพได้ มาตรฐาน
ดังกล่าว ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งช้ี คือ มาตรฐานท่ี 1 การบริหาร จัดการสู่ความเป็นเลิศ 3 ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 5 ตัวบ่งช้ี และมาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา 6 ตัวบ่งช้ี 
 ท่ามกลางบริบทแห่งศตวรรษท่ี 21 และบริบทแห่งประเทศ ไทย 4.0 สถานศึกษา ซึ่งเป็นองค์การ
ทางสังคมยากที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขันที่ทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้น สถานศึกษาจึงจำเป็นต้องปรับตัวและก้าวให้ทันการเปล่ียนแปลง ท้ังนี้องค์กรท่ีมีระบบการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที ่ดีจะสามารถแข่งขันได้และเป็นส่วนหนึ่งที ่สำคัญในการกำหนดความสำเร็จของ
องค์การ (ภิราช รัตนันต์,2560) สำหรับการขับเคลื่อนองค์การสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายนั้นต้องใช้ความ 
สามารถของทรัพยากรบุคคล ทุกระดับ และทุกคน เนื่องจาก “คน” ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดหรือมีค่ามาก 
ท่ีสุดในจำนวนทรัพยากรทางการศึกษาท้ังหมด ซึ่งประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ/อุปกรณ์ และการจัดการ องค์กรใน
ปัจจุบันถูกกดดันให้ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่เท่าเดิม ความทุ่มเทท่ี ทรัพยากรบุคคลมีต่อองค์การ
หรือสถานศึกษาจึงกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรหรือสถานศึกษา การนำขีดความ  
สามารถเชิงสมรรถนะ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสมัยใหม่จึงเป็นส่ิงท่ีถูก
คาดหวัง เนื่องจากขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของคนในองค์กรช่วยสะท้อนให้ผู้บริหารทราบถึงขีดความ 
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สามารถท่ีแท้จริงขององค์กรท่ีเกิดจากศักยภาพของกำลังคนท่ีมีอยู่และเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจวางแผนกล
ยุทธ์ได้ ซึ่งสมรรถนะของบุคลากรสามารถสะท้อนออกมาได้ในรูปแบบท่ีสามารถเห็นหรือตรวจสอบได้อย่างชัด
แจ้งและรูปแบบที่ซ่อนเร้นไว้ (วรรณวิชนี ถนอมชาติ และคณะ, 2559) สมรรถนะของทรัพยากรบุคคลจึงเป็น 
คุณลักษณะที่องค์กรต้องการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะสูงจึงเป็นความต้องการจำเป็นของ
สถานศึกษา เนื่องจากทรัพยากรบุคคลสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ดังนั้น การบริหารจัดการ“ทรัพยากร
บุคคล”จึงควรมีกระบวนทัศน์ท่ีแตกต่างไป (ศิวพร ภมรประวัติ, 2554) ประเด็นท้าทาย คือ ผู้บังคับบัญชาจะมี
ยุทธศาสตร์ และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างไร ท้ังนี้ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความสำคัญกับการบริหารงาน
บุคคลเชิงสมรรถนะเป็นอันดับแรก ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้เกิดประสิทธิผลโดยใช้ทั้งศาสตร์และ
ศิลป ์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากร   
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนา ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ที่ 4.3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้
เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (4.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ต้ังแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ 
วัยแรงงานและวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพมีทักษะ ความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้
ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย (4.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียน
บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สอดคล้อง
กับแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560–2579 ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยทักษะและ
คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพสถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน รวมท้ังแหล่งเรียนรู้ ส่ือ ตำราเรียน และนวัตกรรม 
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ีมีระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมี
ประสิทธิภาพมีระบบการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล ครู อาจารย์
ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2562) 
 การพัฒนาคุณภาพศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น สิ่งหนึ่งที่เป็นคุณภาพของผู้เรียน ท่ีเชื่อมั่นว่า
คุณภาพผู้เรียนจะเกิดได้และบรรลุหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี ้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 นั้น 
จะต้องมีกระบวนการสู่ความสำเร็จ มีองค์ประกอบและปัจจัย คือ คุณภาพของผู้เรียน ที่โรงเรียนต้องประกัน
คุณภาพต่อผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโรงเรียนต้องประกันคุณภาพต่อผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า  
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ผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนจะต้องมีกระบวนการสู่ความสำเร็จในการพัฒนา 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวน 
การเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นภารกิจจำเป็นต่อการ
จัดการศึกษาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงานจัดการศึกษา จำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปล่ียน 
แปลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการท่ีมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อช่วยเหลือ ชี ้แนะและพัฒนางานให้ประสบผลสำเร็จ ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็น
องค์ประกอบสำคัญท่ีช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของประเทศ ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่ต้อง
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 เพื่อเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษาและการจัดการศึกษา
ในยุคประเทศไทย 4.0 ตลอดท้ังมาตรฐานการศึกษาของชาติ ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการเป็นผู้นำ และทักษะการนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนิเทศการศึกษาจึงมีความสำคัญต่อการ
พัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมี
ความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานได้ขับเคลื ่อนนโยบายสู่เขตพื้นการศึกษา
กำหนดให้ ปีพุทธศักราช 2562 เป็นปีทองแห่งการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ซึ่งมีจุดเน้นการนิเทศในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/ การอ่านออกเขียนได้/ การจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning)/ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV, DLIT/ การยกระดับผลสัมฤทธิ์/ การประกันคุณภาพ 
การศึกษาดังนั้นหน่วยศึกษานิเทศก์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้จัดทำแนวทางการนิเทศ
บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานและการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน ตามนโยบาย “2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน” และตามนโยบายการนิเทศภายใน ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 จากการวิเคราะห์ SWOT สภาพปัจจุบันของโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 พบว่า มี
จุดแข็งด้านบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในขอบข่ายงานวิชาการ และ
มีระบบการทำงานแบบ Team Work ประกอบกับแนวคิดของข้าพเจ้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการ
ใช้หลักการบริหารจัดการศึกษาแบบร่วมใจ สร้างความร่วมมือร่วมใจให้เกิดขึ้นกับคนทุกกลุ่มในโรงเรียน โดยมี
การปรึกษาหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็น และสร้างสัมพันธภาพระหว่างกัน และจากประสบการณ์ในการเป็น
คณะกรรมการร่วมนิเทศการเรียนการสอนของโรงเรียนต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 จึงได้นำมาสร้างเป็น Model การนิเทศภายในแบบTalk Walk Trainโดยยึดแนวทางของ
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามหลักการบริหารคุณภาพ PDCA ของเดมมิ่ง โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 

วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ก่อน
และหลังการใช้กระบวนการนิเทศภายในแบบ Talk Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการนิเทศภายในแบบ 
Talk Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ของ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 

วิธีดำเนินการวิจัย 
      1. รูปแบบวิจัย (Research Design)  
 ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group 
Pre-test Post-test Design) ซึ่งมีรายละเอียดแบบแผน ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2563, หน้า 157) 
 

กลุ่มตัวอย่าง การทดสอบ การทดลอง การทดสอบ 
E T1 X T2 

 

 E แทน กลุ่มตัวอย่าง 
 T1 แทน การทดสอบก่อนใช้กระบวนการนิเทศภายในแบบ Talk Walk Train 
 X แทน การทดลองโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในแบบ Talk Walk Train 
 T2 แทน การทดสอบหลังใช้กระบวนการนิเทศภายในแบบ Talk Walk Train 
 

 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัย ทั้งหมด 
3 ข้ันตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  
  กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Document 
Analysis) ประกอบด้วยการศึกษาวิเคราะห์และการสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ข้อ
ค้นพบต่างๆ และข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
นิเทศภายในแบบ Talk Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 แล้วสรุป
เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย  
 ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดองค์ประกอบที่สำคัญและปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ  
 การศึกษาประเด็นองค์ประกอบและปัจจัยบ่งชี้ความสำเร็จของการศึกษาการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการนิเทศภายในแบบ Talk Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนบา้น
คลองนามิตรภาพท่ี 201 ด้วยการนำผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 มากำหนดแนวทาง 

175



โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา สังเคราะห์เป็นประเด็นองค์ประกอบและปัจจัยบ่งช้ี
ความสำเร็จของแต่ละองค์ประกอบเกิดเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานวิจัย แบบสอบถาม เรื่อง การจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการนิเทศภายในแบบ Talk Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 
201  
 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ 
 การตรวจสอบเพื่อยืนยันองค์ประกอบท่ีสำคัญของการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการนิเทศภายในแบบ Talk Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 
201 ในประเด็นความสำคัญ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูล ความคิดเห็น สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ีและร้อยละ จากนั้นสรุปผลการตรวจสอบ เพื่อ
ศึกษาสภาพปัจจุบันของการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการนิเทศภายในแบบ Talk 
Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ให้สมบูรณ์ 
                    2.ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
 2.1  ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ครูโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
จำนวน 22 คน  
 2.2  กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ ครู โรงเรียนบา้น
คลองนามิตรภาพท่ี 201 จำนวน 22 คน โดยเลือกแบบเจาะจง  
                   3. เคร่ืองมือในการวิจัยและเก็บข้อมูล/วิธีเก็บข้อมูล 
 3.1 เคร่ืองมือในการวิจัยและเก็บข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้กำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 เครื่องมือสำหรับศึกษาสภาพปัจจุบันของการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการนิเทศภายในแบบ Talk Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 
201 โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็นจำนวน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันของการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
นิเทศภายในแบบ Talk Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 จำนวน 15 
รายการ 
 3.2  วิธีเก็บข้อมูล  
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ดังนี้   
                    ขั้นการศึกษาสภาพปัจจุบันของการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
นิเทศภายในแบบ Talk Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ผู้วิจัย
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ ดังนี้ 
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 1. ผู้วิจัยประชุมคณะครูและบุคลากร เพื่อเตรียมการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการนิเทศภายในแบบ Talk Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 
                     2. ผู้วิจัยนำเครื่องมือใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
                        3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการโดย ขอใหค้รูในโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 
แต่ละคน ส่งแบบสอบถามคืน เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล / สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

    4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นข้อมูลเชิงปริมาณแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) โดยแปลความหมายการคำนวณ
ตามเกณฑ์ดังนี้ 

 ระดับ   5    หมายถึง ในระดับมากท่ีสุด ให้คะแนนเต็ม    5 
 ระดับ   4 หมายถึง ในระดับมาก ให้คะแนนเต็ม    4 
 ระดับ   3    หมายถึง ในระดับปานกลาง ให้คะแนนเต็ม    3 
 ระดับ   2    หมายถึง ในระดับน้อย ให้คะแนนเต็ม    2 
 ระดับ   1    หมายถึง ในระดับน้อยที่สุด ให้คะแนนเต็ม    1 
                 แล้วนำมาคิดน้ำหนักของคะแนน และกำหนดค่าเฉล่ียของระดับการดำเนินงานโดยได้กำหนด
เกณฑ์การแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดังนี้ 
 4.20 - 5.00 หมายความว่า สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างพลังอำนาจในการทำงาน  
                                                    อยูใ่นระดับมากท่ีสุด 
                  3.40 - 4.19  หมายความว่า สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างพลังอำนาจในการทำงาน
   อยู่ในระดับมาก 
                  2.60 - 3.39  หมายความว่า สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างพลังอำนาจในการทำงาน 
   อยู่ในระดับปานกลาง 
 1.80 - 2.59  หมายความว่า สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างพลังอำนาจในการทำงาน  
   อยู่ในระดับน้อย 
 1.00 - 1.79  หมายความว่า สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างพลังอำนาจในการทำงาน 
   อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

4.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) สังเคราะห์เนื้อหา
คำตอบ ตามประเด็นท่ีกำหนดและเรียบเรียง นำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาประกอบตาราง
ตามลำดับประเด็น  
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สรุปผลการวิจัย  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง ศึกษาการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
นิเทศภายในแบบ Talk Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สามารถ
สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้  
 1.  สภาพปัจจุบันของการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการนิเทศภายในแบบ 
Talk Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 พบว่า ในรายการท่ี 1 แบบนิเทศ 
ติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช่ 32 รายการ และไม่ใช่ 3 รายการ รายการที่ 2 แบบนิเทศ ติดตามการ
ใช้หลักสูตรระดับช้ันเรียน ใช่ 29 รายการ และไม่ใช่ 6 รายการเมื่อวิเคราะห์รวมท้ัง 2 ด้าน สภาพปัจจุบันของ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการนิเทศภายในแบบ Talk Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ใช่ 61 รายการ คิดเป็นร้อยละ 87.14 และไม่ใช่ 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 
12.86 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ก่อนและหลังดำเนินการ
ด้วยกระบวนการนิเทศภายในแบบ Talk Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 
201 พบว่า มีนักเรียนในระดับดีมากสูงกว่าก่อนหน้า จำนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 51.47  
 3.  ผลจากการศึกษาความพึงพอใจจากครูโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 พบว่า ครู 
โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 จำนวน 22 คน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
นิเทศภายในแบบ Talk Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด จำนวน 20 คิดเป็นร้อยละ 90.91 ระดับมาก จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ระดับปานกลาง จำนวน 
0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ระดับน้อย จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 และระดับน้อยที่สุดจำนวน 0 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.00 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
นิเทศภายในแบบ Talk Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ตามแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการท่านอื่นที่ส่งผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การในพื้นท่ีอื่นๆ  
 2.  ควรมีการศึกษาปัจจัยต่างๆท่ีส่งผลต่อการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการนิเทศภายในแบบ Talk Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานต่อโรงเรียนในเชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่เกิดจากสภาพจริงนำไปหาแนวทาง เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการนิเทศภายในแบบ 
Talk Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 
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ช่ือเรื่อง  เครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช KHOKKONG Model  

  โรงเรียนบานโคกกองมิตรภาพท่ี 86 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

  The Collaboration Network for Educational Development using KHOKKONG  

  Model Bankhokkong Mittraphap 86th, Buengkan Primary Educational Service  

  Area Office 

ช่ือผูวิจัย  เดชา  ลุนาวงค ผูอำนวยการโรงเรียนบานโคกกองมิตรภาพท่ี 86 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

บทคัดยอ 

  องคกร หนวยงาน หรือสถานศึกษาที่ไดมีการสรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษา โดยมี

ผูบริหารที่เปนผู นำที ่มีภาวะผูนำในการนำ รวมกันทุกกระบวนการ ตั้งแตการรวมคิด รวมวางแผน รวม

ดำเนินงาน รวมตัดสินใจ รวมแกปญหา และรวมประเมินผล อยางมีสวนรวมทุกภาคสวน ที่เปนไปอยาง

สรางสรรค และมีคุณลักษณะรวมกัน คือมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการยอบรับ การไววางใจ การใหเกียรติ

ซึ่งกันและกัน มีการพัฒนาการเรียนรูรวมกัน มีการสื่อสาร การประสานงานที่ดีอยางสรางสรรค ยอมนำไปสู

ความสำเร็จขององคกรตามเปาหมายท่ีตั้งไว กรณีโรงเรียนบานโคกกองมิตรภาพท่ี 86 ท่ีมีรูปแบบบริหารจัดการ

ตามรูปแบบ KHOKKONG Model มีการสรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษา จึงสงผลใหประสบผลสำเร็จ

ตามเปาหมายที่ตั้งไว ในดานคุณภาพผูเรียน คุณภาพสถานศึกษา คุณภาพครูผู สอน และคุณภาพผูบริหาร

สถานศึกษา อยางตอเนื่อง  

คำสำคัญ : เครือขายความรวมมือ, การพัฒนาคุณภาพการศึกษา, โคกกอง โมเดล 

บทนำ 

  การศึกษาเปนเครื่องมือสำคัญที่จะพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาไปทุกดานทั้งในดาน

เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม เพราะการพัฒนาประเทศ ตองอาศัยคนซึ ่งเปนทรัพยากรที ่มี

ความสำคัญ หนวยงานท่ีทำหนาท่ีหลักในการจัดการศึกษาใหคนในชาติ คือ กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีหนาท่ีจัด

การศึกษาใหมีคุณภาพ  ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 5) สังคม

ปจจุบัน และอนาคตเปนสังคมฐานความรู ความรูและนวตักรรมเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อให

การเรียนรูเกิดขึ้นอยางตอเนื่องมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนสวนใหญในประเทศ

โดยยึดหลัก การสรางเครือขายและใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมการกำหนดและตัดสินใจใน

กิจกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับองคการหรือหนวยงานของตน สนับสนุนใหสังคมทุกภาคสวนและทุก

ระดับไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและสรางสภาพแวดลอมใหเอื ้อตอความสำเร็จจะทำใหเกิดการพัฒนา

การศึกษาท่ีเขมแข็งอัน จะเปนรากฐานท่ีม่ันคงในการพัฒนาประเทศอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน (ประยูร อัคร

บวร, 2553, หนา 13) นักบริหารและนักวิชาการ ไดแสวงหาองคความรูใหม ๆ ซึ่งกอใหเกิดการพัฒนาศาสตร

ทางการบริหารอยางตอเนื่อง ท้ังที่เปนไปเพื่อพัฒนาองคการใหมีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้นและเปนไปเพื่อการ
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จัดการกับปญหาที่องคการกำลังประสบ ซึ่งแนวความคิดในการปรับปรุงพัฒนาองคการ ไดมีการนำเสนอ

รูปแบบการพัฒนาองคการแบบมีสวนรวม การปรบัรื้อระบบรวมท้ังการเสริมสรางพลังอำนาจใหกับผูปฏิบัติงาน

ในองคการ (Baxter & Lisburn, 1994, pp. 205-208) เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพดานงานวชิาการซ่ึงเปนงานท่ี

มีความสำคัญท่ีสุดตามบทบาทภารกิจของหนวยงานทางการศึกษาใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดสงผลตอคุณภาพ

ผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จึงมีการนำยุทธศาสตรเครือขายความรวมมือ 

(Collaborative networks) เปนทางเลือกสำคัญเพื ่อการเปนศูนยกลาง (Hub) ของชุมชนและโรงเรียน 

(School center) เพื่อนำไปสูการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรูของผูเรียนและเปนทางเลือกหนึ่งของ

ผูบริหารในการพัฒนาคุณภาพดานวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 4) เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพ

และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเกิดประสิทธิผลสูงสุด สงผลตอคุณภาพผูเรียนตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ของหลักสูตรนำไปสูการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรูของผูเรียน หนวยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษา

ควรจัดกิจกรรมรวมกันในลักษณะเครือขายความรวมมือภายใต ลักษณะการกระจายอำนาจและความเปนนิติ

บุคคล โดยมีผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนำทางการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อใหสถานศึกษา

จัดการศึกษาไดอยางเหมาะสม กอใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช KHOKKONG  

Model โรงเรียนบานโคกกองมิตรภาพท่ี 86 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

วิธีดำเนินการวิจัย 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ไดกำหนดวิสัยทัศนวา ภายในป 2564 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มุงบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีคุณภาพและมาตรฐาน

ระดับชาติ บนพื้นฐานความเปนไทยภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แตจากการดำเนินการจัด

การศึกษาที่ผานมาพบวา ยังไมสามารถดำเนินการใหบรรลุตามเปาหมายไดในหลายดานซึ่งมีผลกระทบตอการ

เรียนรูและสงผลตอระดับการประเมินการทดสอบระดับชาติในระดับชั้นตาง ๆ ของผูเรียน สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเปนดังกลาว จึงไดจัดทำแนวทางการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบยั่งยืนโดยการถอดบทเรียนจากโรงเรียนท่ีมีผลการจัดการศึกษาเปนท่ียอมรับใน

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามาเปนแบบอยางสำหรับโรงเรียนแหงอื่น ๆ ไดดำเนินการตามแนวทางดังกลาวการ

ทำงานใหประสบผลสำเร็จตองใชเวลาในการบมเพาะจนกลายเปนกิจวัตร หรือเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร การ

ตั้งใจทำงานใหดีที่สุด คือการใหเวลากับการทำสิ่งนั้น การนำปญหาที่เกิดมารวมกันหาทางแกดวยการเปด

โอกาสใหทุกฝายมีสวนรวม เม่ือการแกปญหาสำเร็จ ความสำเร็จจะเปนของทุกคนและจะนำมาซ่ึงความเชื่อม่ัน 

ความไววางใจ และการสนับสนุนอยางดีจากผูมีสวนเกี่ยวของเชนกัน เห็นไดจากโรงเรียนไดรับการสนับสนุนใน

รูปแบบตาง ๆ เชน เงินงบประมาณ วัสดุ สิ่งของ และอ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง จากผูปกครอง ศิษยเกา หรือองคกร

ภายนอก ท้ังนี้ ในการปฏิบัติงาน มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
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   1) กำหนดทิศทางในการจัดการศึกษาใหมีเปาหมายเดียวกัน ผูอำนวยการโรงเรียนไดสราง

ความเชื่อใหครูทุกคนมีเปาหมายท่ีตรงกันวา นักเรียนตองอานออกเขียนได จึงจะสามารถเรียนรูวิชาอ่ืนได สราง

ความเขาใจกับครูใหเปนแนวเดียวกันในเรื่องการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนอานออกเขียนไดทุกคนไมวา

ครูจะสอนสาระใดก็ตามเม่ือเจอปญหาการเรียนรูใหดูความสามารถในการอานการเขียนของนักเรียนเปนอันดับ

แรก  

   2) การสรางวินัย และคุณธรรมดานความรับผิดชอบ โดยการใหนักเรียนทำซ้ำ ๆ จนเปน

กิจวัตรผูปกครองเห็น ใหนักเรียนรู วาเปนหนาที ่ เคารพกฎ กติกา ของสวนรวม ครูทุกคนตองทำหนาท่ี

ควบคุมดูแลอยางใกลชิด จนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร แลวเชื่อวาวินัยเปนตัวแปรสำคัญที่กอใหเกิดคุณภาพ

ดานการเรียน ผูปกครองเห็นเปนกิจวัตรและเพ่ิมความเชื่อม่ันวานักเรียนเกิดคุณลักษณะท่ีดีตามท่ีคาดหวัง  

   3) ทำความเขาใจกับผู ปกครองในการรวมกันพัฒนานักเรียน เขารวมในการประชุม

ประจำเดือนของหมูบานในเขตบริการทุกครั้ง เพื่อแจงการดำเนินการตาง ๆ ของโรงเรียนใหชุมชนทราบ และ

ประสานกับผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยใหผู ปกครองมีสวนในการตรวจการบานและสื่อสาร

โดยตรงกับครูประจำชั้น ตลอดจนการใหความสำคัญกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนรวมกับผูปกครอง  

   4) ประชุมชี้แจงทำความเขาใจกับผูปกครองและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอ

ความเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องที่คาดวาจะเปนประเด็นที่ผูปกครองตองทำความเขาใจเปนกรณีพิเศษ เชน การ

เลื่อนชั้น การออกวุฒิบัตร การออกกลางคัน การดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีประสบปญหาตาง ๆ เปนตน  

   5) การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ คือสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยมุงการ

อานออกเขียนได โดยไมจำกัดวาจะใชวิธีการสอนแบบใด และเปดโอกาสใหครูไดจัดการเรียนรูท่ีไมยึดโครงสราง

เวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางเปนหลัก แตมุงใหเกิดทักษะดานการอาน เขียนอยางเต็มประสิทธิภาพดวย

การบูรณาการวิธีการสอนที่ครูเห็นวามีประสิทธิภาพที่สุด (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ, 

2562, หนา 1-4) 

  โรงเรียนบานโคกกองมิตรภาพท่ี 86 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได

เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะที่สำคัญ คุณภาพของผูเรียน ดังนั้นการสราง

เครือขายความรวมมือทางการศึกษาเปนอีกแนวทางหนึ่งที่เปนสวนสำคัญที่จะผลักดันใหผูเรียนเกิดคุณภาพได 

มีการพัฒนาแผนคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบาย ความตองการและปญหาของทองถ่ิน มีการจัดทำ

แผนการศึกษา ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจำปที่สอดคลองกับนโยบายทุกระดับและ

ครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมินความตองการจำเปนของผูที่เกี่ยวของ มีกระบวนการ

จัดทำที่ถูกตอง ผูเกี่ยวของมีสวนรวม ในการจัดทำแผนทุกขั้นตอน แผนปฏิบัติการประจำปที่สอดคลองกับ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และผานการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มีการจัดทำ  KHOKKONG Model  ขึ้น  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสนองนโยบายของรัฐบาล นโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ. นโยบาย สพป. ดังนี้ (รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำป

การศึกษา, 2562) 
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  K   Knowledge  หมายถึง        มีความรอบรูทางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิต 

  H  Humanism   หมายถึง   ยึดผูเรียนเปนสำคัญ 

  O  Object    หมายถึง   มุงพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะอาชีพ 

  K  Keenness  หมายถึง   ความมีไหวพริบ ทันตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

  K  Kindness   หมายถึง   มีเมตตา 

  O  Outstanding หมายถึง   มีชื่อเสียงโดดเดน และศักยภาพในการแขงขัน 

  N  Nationality  หมายถึง  ความรักชาติและประชาธิปไตย 

  G  Generous  หมายถึง  ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ จิตสาธารณะ 

  แนวทางการบริหารจัดการเพื่อใหผู เรียน มีคุณภาพตามกรอบแนวคิด KHOKKONG Model   

ประกอบดวย  

  1.1) ข้ันการวางแผน (P) มีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้  

   1.1.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน โดยกรอบ

แนวคิด KHOKKONG Model  จัดการประชุมศึกษาวิเคราะหทบทวนผลการปฏิบัติงานยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนบานโคกกองมิตรภาพที่ 86 และระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนกำหนดแนวทางในการ

ดำเนินงานและตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมการดำเนินงาน ใชตัวชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จ  ตาม

กรอบแนวคิด KHOKKONG Model เปนตัวกำหนดแนวทางการดำเนินการผลการประชุมทำใหไดขอสนเทศ

เกี ่ยวกับสภาพปญหาทางดานคุณภาพการศึกษา ขอเสนอแนะและขอสรุป และการจัดวางตัวบุคลากร

ผูรับผิดชอบในการดำเนินงาน 

    1.1.2 กิจกรรมประชุมเพื ่อประเมินประสิทธิภาพของ KHOKKONG Model โดยจัดการ

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อการดำเนินงานกิจกรรมใหผูเรียน มี

ความรอบรูทางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิต   

  1.2 ข้ันการปฏิบัติตามแผน (D) มีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้  
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   โรงเรียนบานโคกกองมิตรภาพที่ 86 ไดจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบ

ยั่งยืนดวยการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียน มีคุณภาพ โดยใชรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนบาน

โคกกองมิตรภาพที่ 86 ตามรูปแบบการบริหาร  KHOKKONG Model  ในการดำเนินการเพื่อกำหนดขั้นตอน

การปฏิบัติงานในกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตามแนวทางได 

    1.2.1 กิจกรรมถอดบทเรียนจากโรงเรียนตนแบบ 

   1.2.2 กิจกรรมสรางความตระหนักรวม โดยจัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู

มีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความตระหนักรวมดานการพัฒนาดวยกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(PLC) 

   1.2.3 กิจกรรมพัฒนาครู โดยจัดอบรม และจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 

    1.2.4 กิจกรรมจัดการเรียนรู โดยโรงเรียนที่เขารวมกิจกรรม ดำเนินการตามตนแบบ ให

จัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานตามแนวทางการดำเนินงาน

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   1.3 ข้ันการตรวจสอบและประเมินผล (C) มีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 

   1.3.1 กิจกรรมนิเทศติดตาม โดยจัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือกำหนด

แผนการนิเทศ ติดตาม และดำเนินการนิเทศ ติดตาม ใหเปนไปตามแผนท่ีกำหนดไว 

   1.3.2 กิจกรรมการประเมินผล ทุกฝายมีสวนรวม 

   1.4 การปรับปรุงพัฒนา (A) มีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้  

   1.4.1 กิจกรรมสรุป โดยใหโรงเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม จัดกิจกรรมเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

เพ่ือสรุปความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม สรุปปญหา อุปสรรคท่ีพบ และสรุป ขอเสนอแนะ แนวทางปรับปรุง

แกไขและพัฒนา ท่ีเกิดจากการดำเนินงานดังกลาว 

   1.4.2 กิจกรรมรายงานผล ดวยการรายงานการดำเนินงานกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียน มีคุณภาพ

ตามรูปแบบ KHOKKONG Model   

  โครงการ/กิจกรรมท่ีมุงเนนใหผูเรียน มีคุณภาพตามรูปแบบ KHOKKONG Model   

   -  โครงงานบานวิทยาศาสตรนอย 

   -  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

   -  โครงการสอนวิชาชีพในโรงเรียน 

   -  โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 

   -  โครงการสงเสริมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

   -  โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

   -  โครงการพัฒนาการอานการเขียน การคิดคำนวณของนักเรียน 

   -  โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูสูความเปนเลิศ 

   -  โครงการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ 

   - โครงการรักษโลก รักษโรงเรียน (ความสะอาด บานคุณธรรม) 
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สรุปผลการวิจัย 

  จากผลการดำเนินการตามรูปแบบ KHOKKONG Model สงผลใหคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

บานโคกกองมิตรภาพท่ี 86  ประสบผลสำเร็จในดานตาง ๆ ประกอบดวย 

   1. ดานคุณภาพผูเรียน ผูเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงผล

ใหไดรับรางวัลในระดับตาง ๆ ดังนี้  

    1.1) ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น 

ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562  

ณ จังหวัดศรีสะเกษ  

    1.2) ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันเรียงรอยถอยความ (การเขียน 

เรียงความ) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 69 

ปการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ  

    1.3) ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันแกะสลักผักผลไม ระดับชั้น ม.1 

– ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2561  

ณ จังหวัดบุรีรัมย  

    1.4) ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพล

ศึกษา ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 68 ปการศึกษา 2561 

ณ จังหวัดบุรีรัมย  

    1.5) นักเรียนไดรับรางวัลเด็กดีเดน จากสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระ

บรมราชูปถัมภ ประจำปการศึกษา 2562 

   2. ดานสถานศึกษา จากผลการดำเนินการตามรูปแบบ KHOKKONG Model สงผลให

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนบานโคกกองมิตรภาพท่ี 86 ประสบผลสำเร็จในดานตาง ๆ ดังนี้ 

    2.1) รางวัลทรงคุณคาสพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมผูปฏิบัติงาน

การดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ

สอน ระดับเหรยีญทอง ประจำป 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

    2.2) รางวัลทรงคุณคาสพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมผูปฏิบัติงาน

การดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ดานบริหารจัดการ ระดับเหรียญทอง ประจำป 

2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

    2.3) ไดรับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย “ดีเดน” ประจำป 2562 ปที่ 3 ติดตอกัน จาก

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

    2.4) ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 3 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจำป 

2562 ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 

185



   3. ดานครูผูสอน จากผลการดำเนินการตามรูปแบบ KHOKKONG Model สงผลใหครูผูสอน

มีคุณภาพตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบานโคกกองมิตรภาพที่ 86 ประสบผลสำเร็จในดานตาง ๆ 

ดังนี้ 

    3.1) รางว ัลทรงคุณคาสพฐ. OBEC AWARDS ประเภทครูผ ู สอนยอดเยี ่ยม สาระ

ภาษาไทย ดานบริหารจัดการ ระดับเหรียญเงิน ประจำป 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

    3.2) ครูไดรับรางวัลผูฝกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันเขียนภาพ

ไทย ประเพณี ระดับชั้น ม. 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 69 ป การศึกษา 

2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

    3.3) ครูไดรับรางวัลผูฝกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันเรียงรอย

ถอย ความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม. 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 

69 ปการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

    3.4) ครูไดรับรางวัลผูฝกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันแกะสลักผัก

และ ผลไม ระดับชั้น ม. 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 68 ปการศึกษา 2561  

ณ จังหวัดบุรีรัมย 

    3.5) ครูไดรับรางวัลผูฝกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันตอบ

ปญหาสุข ศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม. 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 

68 ปการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย 

   4. ดานผูบริหาร ผูบริหารไดบริหารจัดการตามรูปแบบ KHOKKONG Model มีการสราง

เครือขายความรวมมือทางการศึกษา ประพฤติและปฏิบัติตน เปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ครูและบุคลากรของ

สถานศึกษา การใชวาจา กิริยาที่เหมาะสมกับความเปนครูและผูบริหารสถานศึกษา มีสวนรวมในกิจกรรมตาง 

ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาวิชาชีพ การครองตน ครองคน ครองงาน สงผลตอผูบริหาร ดังนี้ 

    4.1) รางวัลทรงคุณคาสพฐ. OBEC AWARDS ประเภทผูอำนวยการสถานศึกษายอด

เยี่ยมผูปฏิบัติงานการดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ดานบริหารจัดการ ระดับ

เหรียญทอง ประจำป 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

    4.2) รางวัลทรงคุณคาสพฐ. OBEC AWARDS ประเภทผูอำนวยการสถานศึกษายอด

เยี่ยมผูปฏิบัติงานการดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การเรียนการสอน ระดับเหรียญทอง ประจำป 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

    4.3) รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รางวัลคุรุสดุดี” ประจำ  ป 2563 จากคุรุสภา 

    4.4) ผู บริหารสถานศึกษายอดเยี ่ยมที ่มีการบริหารจัดการเปนเลิศ Best Practices 

ประจำปการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  
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ขอเสนอแนะ 

  การวิจัยครั้งนี ้ เปนการวิจัยเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช 

KHOKKONG Model ควรมีการศึกษาการใชนวัตกรรม KHOKKONG Model ในดานอื่นๆ เชน การบริหาร

จัดการและการบริหารงานวิชาการ เปนตน 
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ชื่อเร่ือง   การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
 
ชื่อผู้วิจัย  นายสุวิจักขณ์   สาระศาลิน   
 

บทคัดย่อ 
 

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของ
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น
ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 3) เพื่อประเมิน
กระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเร ียนกาญจนานุเคราะห์                
4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
กลุ่มตัวอย่างผู้ร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 894 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 900 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจาก    
การสุ่มตัวอย่างเป็นระบบ (Systematic Sampling Technique) โดยใช้ตารางของเครจซีและมอร์ เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินโครงการ คือ แบบสอบถามท่ีผู้ประเมินสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิด CIPP model ซึ่งได้ผ่านการตรวจ
ความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และหาค่าความเที่ยงตรง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ ค่าที (t-test for Independent Samples) และเสนอผล     
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการประเมิน พบว่า 

1) ประเมินด้านบริบท ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหานักเรียน วัตถุประสงค์ของโครงการ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2553 สามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จได้ สอดคล้องกับ        
ความต ้องการของผ ู ้ปกครองและช ุมชน ม ีความเป ็นเหต ุ เป ็นผล  สอดคล้องก ับนโยบายของโรงเร ียน             
กาญจนานุเคราะห์ และวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

2) ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และกิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้           
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3) ประเมินด้านกระบวนการ ได้แก่ กิจกรรมห้องเรียนสีขาว การบริหารงานและการดำเนินงาน พบว่า   
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการบริหารงาน และ       
การดำเนินงาน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์การบริหารงาน และ          
การดำเนินงาน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและกิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ การบริหารงานและการดำเนินงาน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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4) ประเมินด้านผลผลิต ได้แก่ กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และกิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด และผลการประเมินตนเองของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ตามมาตรฐานโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร้อยละ 97.50 
 
คำสำคัญ ประเมินโครงการ รูปแบบซิปป์ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 
บทนำ 

ปัญหายาเสพติดกลับมาทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทั้งจำนวนผู้เสพ ผู้ค้า และอาจรวมไปถึงผู้ผลิตด้วย    
ซึ่งได้สร้างปัญหามากมายให้แก่ประเทศชาติ ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ที ่ทรงพระราชทานในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ณ ศาลาดุสิตาลัย           
สวนจิตรลดาในวันพุธท่ี 4 ธันวาคม พุทธศักราช 2545 เพื่อทรงเตือนสติพสกนิกรชาวไทยว่า  "ยาเสพติดนี่มัน
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหลายอย่างโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทั้งราชการ ตำรวจ โรงพยาบาล  เอกชน ต่าง ๆ เดือนร้อน
หมดและส้ินเปลือง คนท่ัวประเทศก็ส้ินเปลือง แทนท่ีจะมีเงินทอง มีทุนมาสร้างบ้านเมืองให้สบาย ให้เจริญ มัวแต่
ต้องมาปราบปรามยาเสพติด มัวแต่ต้องมาเสียเงินค่าดูแลรักษาท้ังผู้เสพยา ผู้เป็นคนเดือดร้อนอย่างนี้ก็เสียเงิน และ
เสียชื่อเสียง..." (จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทาน       
ในวโรกาสเฉล ิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด ็จพระเจ ้าอย ู ่ห ัว ณ ศาลาด ุส ิตาล ัย ในสวนจ ิตรลดา                       
วันพุธที ่4 ธันวาคม พุทธศักราช 2545)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2560-
2564) ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นทิศทาง    
การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อม และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบวินัยค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน
เป็นคนเก่งที ่มีทักษะความรู ้ ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  (สำนักงานคณะกรรม            
การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559, น. 2) ในการดำเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
ขยันหมั่นเพียร อันจะเป็น “ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี” ให้คนพร้อมเผชิญต่อการเปล่ียนแปลง ท่ีจะเกิดขึ้น ดำรงชีวิตอย่าง
มีศักดิ ์ศรี และมีความมั ่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ ่งอยู ่ในครอบครัวที ่อบอุ ่นและสังคมที ่สงบสันติสุข 
ขณะเดียวกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ มีเสถียรภาพ และเป็นธรรม รวมท้ัง      
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐาน ซึ่งในการดำรงชีวิตและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
นำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, น. 47) 

กระทรวงศึกษาธิการ (2558, น. 1) กำหนดนโยบายในการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่ มีคุณภาพ       
ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรมดำเนินวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ี
สังคมมุ่งหวังโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาท่ีสถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีต้องการให้เยาวชนเป็นคนเก่งคนดี ดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากจัด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกัน และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
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ต่างๆ เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มี
พฤติกรรมเส่ียง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, น. 2) ได้กำหนดนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และอบายมุข โดยกำหนดมาตรฐานการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเส่ียง และในวัยเส่ียงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเล่ียงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เพื่อหลีกเลี ่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ไปเกี ่ยวข้องกับ       
ยาเสพติด จึงได้กำหนดนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษา นำนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่     
การปฏิบัติ จัดทำแผนปฏิบัติการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังใน
และนอกสถานศึกษาทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ต้องให้ความสำคัญและ          
มีจิตสำนึกร่วมกันท่ีจะปกป้องคุ้มครองดูแลช่วยเหลียนเวียนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ความร่วมมือและร่วม
แรงร่วมใจจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมป้องกันและเฝา้ระวัง
ยาเสพติดในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เช่น ค่ายคุณธรรม กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
ป้องกันยาเสพติด กิจกรรมกีฬาป้องกันยาเสพติด ส่งเสริมการรวมกลุ่มของนักเรียน นักศึกษาทั้งในส่วนของชมรม
และสภานักเรียน รวมทั้งจัดการเรียนการสอนให้ความรู้เสริมสร้างจิตสำนึก ทักษะชีวิต ภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติด
และอบายมุข จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนให้ท่ัวถึง โดยสร้างเครือข่ายแกนนำทุกระดับในสถานศึกษา 
จัดระบบการดำเนินงานยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้แก่          
(1) มาตรการป้องกัน (2) มาตรการค้นหา (3) มาตรการรักษา (4) มาตรการเฝ้าระวังและ (5) มาตรการบริหาร
จัดการ ภายใต้กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล 
ต้องมีเครือข่าย ไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ไล่ออก และผู้บริหารสถานศึกษาอำนวยการกำกับติดตามและประเมินผล   
การดำเนินงานและจัดมาตรการเสริมแรงให้แก่ผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติดดีเด่น ด้วยการยกย่องชมเชย มอบโล่ 
เกียรติบัตร เล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ มาตรการลงโทษบุคลากรท่ีไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ออกจากราชการ 
และเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครูจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยี 
ต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ        
ด้านสังคม และด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันนำมาซึ่งปัญหาครอบครัวที่
เกิดความทุกข์ความวิตกกังวลเกิดความเครียด จึงมีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออื่น ๆ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนดีมีคุณธรรมตามความคาดหวังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครูอาจารย์เป็นหลักสำคัญในการดำเนิน        
การพ ัฒนาคุณภาพชีว ิตของนักเร ียน น ักศ ึกษาให ้ เต ิบโตงดงามและเป ็นบ ุคคลที ่ม ีค ุณค ่าของสังคม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2559, น. 1) 

 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
  1. เพ ื ่อประเมินบร ิบทของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเร ียน           
กาญจนานุเคราะห์ 
  2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์ 
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3. เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์ 

4. เพ ื ่อประเมินผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน         
กาญจนานุเคราะห์  

 
วิธีการดำเนินการวิจัย 
           การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์           
ปีการศึกษา 2562  ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ในการประเมินจำนวน 4 ด้าน ดังนี้  
                 1. การประเมินด้านบริบทของโครงการ (Context Evaluation) เกี่ยวกับความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายทางการศึกษา สภาพปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนด้านยาเสพติดและ
อบายมุข ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนและความเป็นไปได้ของโครงการ  
                 2. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ( Input Evaluations) ในการดำเนินโครงการ
เกี่ยวกับความเหมาะสมและเพียงพอของบุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา การสนับสนุนของฝ่ายบริหารและ     
ความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน 
               3. การประเมินด้านกระบวนการของโครงการ (Process Evaluation) เกี ่ยวกับการบริหาร
โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ การวางแผน การดำเนินงาน การประเมินผล การปรับปรุง และพัฒนา   
การดำเนินงานของกิจกรรมตามโครงการ จุดเด่น จุดด้อย และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา 
                 4. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ดังนี้ 

4.1 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ 
อบายมุขของกระทรวงศึกษาธิการ  
             4.2 ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
        4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
       4.4 ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์        
ปีการศึกษา 2561 – 2562 สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ผลการประเมินด้านบริบท 
1.1 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการ 

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�= 4.62, S.D.= 0.49) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
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ท่ีสุด ( �̅�=4.55 - 4.64 ,S.D.= 0.49) ดังนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (�̅�=4.64, S.D. = 0.49) รองลงมา
ได้แก่ ผู้บริหาร (�̅�=4.55, S.D. = 0.49) ตามลำดับ      

1.2 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของ 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2562 ตาม   
ความคิดเห็นของผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.76, 
S.D.= 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด ( �̅�=4.75 - 4.77, S.D.= 0.37 - 0.40) ดังนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (�̅�=4.77, 
S.D.=0.40) รองลงมาได้แก่ ผู้บริหาร (�̅�=4.75, S.D.=0.37) ตามลำดับ 

          1.3 ผลการประเมินด้านบริบทของ โครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยภาพรวมปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�= 4.62, S.D.=0.49) 
และปีการศึกษา 2562 อยู ่ในระดับมากที ่สุด (�̅�=4.76, S.D.=0.39) ซึ ่งค่าเฉลี ่ยปีการศึกษา 2562 สูงกว่า             
ปีการศึกษา 2561 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า 
      2.1 ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ เกี ่ยวกับบุคลากรงบประมาณ ระยะเวลา         

การสนับสนุนของฝ่ายบริหาร และความร่วมมือของผู้ปกครอง และชุมชนของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด   
ยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ปีการศึกษา 2561     
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�=4.74, S.D.=0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผู้บริหารความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากท่ีสุด (�̅�=4.76, S.D.=0.39) รองลงมา ได้แก่ ครู (�̅�=4.74, S.D.=0.44) ตามลำดับ  

     2.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี ่ยวกับบุคลากรงบประมาณ ระยะเวลา             
การสนับสนุนของฝ่ายบริหาร และความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชนของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด          
ยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูปีการศึกษา 2562      
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�=4.74, S.D.=0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผู้บริหารความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากท่ีสุด (�̅�=4.76, S.D.=0.39) รองลงมา ได้แก่ ครู (�̅�=4.74, S.D.=0.44) ตามลำดับ 

    2.3 ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการเก ี ่ยวกับบุคลากร  งบประมาณ ระยะเวลา            
การสนับสนุนของฝ่ายบริหาร และความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชนของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด     
ยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ค่าสถิติพื ้นฐานตามความคิดเห็นของผู ้บริหารและครู             
ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.72, S.D.=0.45) และปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับมากที ่ สุด 
(�̅�=4.74, S.D.=0.44) ซึ่งค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2562   สูงกว่าปีการศึกษา 2561 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทีิ่ระดับ 
0.05 

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ 
     3.1 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ เกี ่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการของ

โครงการและผลการจัดกิจกรรมของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน          
กาญจนานุเคราะห์ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาวตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูปีการศึกษา 2561 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.68, S.D.=0.47) เมื ่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า มากที่สุด คือ ครู      
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(�̅�= 4.69, S.D.=0.46)  รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหาร (�̅�=4.53, S.D.= 0.53) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
โดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมากที่สุด (�̅�=4.25 - 4.96, S.D.=0.20 - 
0.58) ตามลำดับ 

   3.2 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ เกี ่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการของ
โครงการ และผลการจัดกิจกรรมของโครงการสถานศึกบาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน         
กาญจนานุเคราะห์ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาวตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูปีการศึกษา 2562 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.76, S.D.=0.43) เมื ่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า มากที่สุด คือ ครู      
(�̅�= 4.76, S.D.=0.43)  รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหาร (�̅�=4.73, S.D.= 0.39) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
โดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมากที่สุด (�̅�=4.53 - 4.99, S.D.=0.07 - 
0.50) ตามลำดับ 

   3.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการของ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมห้องเรียนสีขาว โดยภาพรวมปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมาก 
(�̅�=4.53, S.D.=0.53) และปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�=4.76, S.D.=0.43) ซึ่งค่าเฉล่ียปีการศึกษา 
2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
      4. ผลการประเมินด้านผลผลิต   

   4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�=4.74, S.D.=0.52) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผู้บริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง
นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด (�̅�=4.20 - 5.00, S.D.= 0.00 - 0.56) ทั ้งนี ้ นักเรียน 
(�̅�=4.76, S.D.=0.43) และ ผู้ปกครองนักเรียน (�̅�=4.76, S.D.=0.43) รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารและครู (�̅�=4.68, 
S.D.=0.76) และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (�̅�= 4.62, S.D.=0.49) ตามลำดับ  

      4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นักเรียน และผู ้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมากที ่สุด ( �̅�=4.76, S.D.=0.43)          
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผู้บริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง
นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด (�̅�=4.70 – 4.77, S.D.= 0.42 - 0.63) ทั ้งนี ้ นักเรียน 
(�̅�=4.77, S.D.=0.42) และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (�̅�=4.77, S.D.=0.42) รองลงมา ได้แก่ 
ผู้ปกครองนักเรียน (�̅�=4.72, S.D.=0.63) ผู้บริหารและครู (�̅�=4.70, S.D.=0.47) ตามลำดับ  
                 4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิต โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์ โดยภาพรวมปีการศึกษา 2561-2562 อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.74, S.D.=0.52) และ          
ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.76, S.D.=0.43) ซึ่งค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 
2561 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
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           5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องที ่ม ีต ่อโครงการสถานศึกษาส ีขาว             
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

                    5.1 ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการสถานศึกษา      
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด (�̅�=4.70, S.D.=0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผู้บริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด (�̅�=4.61 – 4.70, S.D.= 
0.45 - 0.63) ทั้งนี้ นักเรียน (�̅�=4.72, S.D.=0.45) รองลงมา ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน (�̅�=4.70, S.D.=0.47) 
ผู ้บริหารและครู (�̅�=4.68, S.D.=0.63) และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (�̅�=4.61, S.D.=0.49) 
ตามลำดับ  

                    5.2 ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการสถานศึกษา      
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด (�̅�=4.74, S.D.=0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผู้บริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และมากท่ีสุด (�̅�=4.73 – 4.76, S.D.= 
0.43 - 0.45) ท้ังนี้ ผู้ปกครองนักเรียน (�̅�=4.76, S.D.=0.43) รองลงมา ได้แก่ นักเรียน (�̅�=4.75, S.D.=0.43) และ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (�̅�=4.75, S.D.=0.44) ผู้บริหารและครู (�̅�=4.73, S.D.=0.45) ตามลำดับ 

                    5.3 ผลการประเมินด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ปีการศึกษา  2561 อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.68, S.D.= 0.14) และ       
ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.69, S.D.= 0.15) ซึ่งค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 
2561 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมิน พบว่า ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์ โดยภาพรวมทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ 
และด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่างมากถึงมากที่สุด และเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างดี เป็นท่ี
ยอมรับจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  2561-2562 ที ่รายงานว่า โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ มีนวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัต ิท ี ่ด ี            
(Good Practice) ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมีกระบวนการฝึกที่
ชัดเจนต่อเนื่อง ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากโรงเรียนได้มีการดำเนินงานดังนี้ 
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1. การจัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้ความสำคัญกับทุกฝ่าย 
และทุกด้านในการดำเนินงานโครงการและการประเมินโครงการตามรูปแบบของซิปโมเดล (CIPP Model)  

2. การจัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีหลากหลายพร้อมท้ังได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอน  
ผู้ปกครอง และองค์กรต่าง ๆ ในการปลูกฝังให้นักเรียนได้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

3. นำหลักการบริหารงานระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ตามแนวคิดของเดมมิ่ง (Deming) มาใช้  
ในการดำเนินงาน ขั้นการวางแผน (plan-P) ขั้นการดำเนินการ (do-D) ขั้นการติดตามและประเมินผล (check-C) 
และ ขั้นการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา (act-A) อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะการประเมินคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการประเมินโครงการโดยนำรูปแบบของ CIPP Model ไปใช้ในการประเมินโครงการอื่น ๆ ของ
โรงเรียน เพราะการประเมินโครงการโดยการอิงกระบวนการดำเนินการวิจัยโดยใช้ร ูปแบบของซิปโมเดล        
(CIPP Model) ทำให้ข้อมูลท่ีได้มีความน่าเช่ือถือสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 

2. การจัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ จะต้องมีความหลากหลาย เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้นำไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจำวันได้จริง 
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ชื่อเร่ือง   การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน 
            ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
 
ชื่อผู้วิจัย  นายสุวิจักขณ์   สาระศาลิน  
    
     บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  ในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาระบบการบริหารจัดการ การดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 2) สร้างรูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้
ระบบเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  3) ใช้รูปแบบ
การบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพื ่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน    
กาญจนานุเคราะห์ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการ
ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ มีข้ันตอนดังนี้ 
 
ผลการประเมิน พบว่า 

ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาระบบการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เป็นการวิจัย (Research: R1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) เป็น
การศึกษาสภาพและปัญหาระบบการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรง เรียน           
กาญจนานุเคราะห์ 

ผลการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มีสาระสำคัญท่ีสามารถนำไปใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยได้ รูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ระบบเทคโนโลยี        
เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  

ส่วนท่ี 1 กระบวนการบริหารงานกิจการนักเรียน 
ส่วนท่ี 2 โครงสร้างการบริหารงานกิจการนักเรียน 
ส่วนท่ี 3 แนวการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี Understand Model   

ตอนที ่ 2 การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ระบบเทคโนโลยี         
เพ ื ่อส่งเสร ิมการดำเน ินงานระบบดูแลช่วยเหลือน ักเร ียนโรงเร ียนกาญจนานุเคราะห์ เป็นการพัฒนา 
( Development: D1)  อ อ ก แ บ บ แ ละ พ ั ฒน า  ( Design and Development: D&D)  เ ป ็ น ส ร ้ า ง ร ู ปแบบ                    
การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ระบบเทคโนโลยี   เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
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ผลจากการปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ พบว่ามีความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม ความถูกต้อง และ
ครอบคลุม อยู่ในระดับดีมาก 

ตอนที่ 3 การใช้รูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์เป็นการวิจัย (Research: R2) ทดลองใช้ (Implementation)      

ผลการนำรูปแบบให้ครูที่ปรึกษา นักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย   
ไปทดลองใช้หลังได้รับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี พบว่า เมื่อทำการตรวจสอบ
วิเคราะห์ค่าสถิติพื ้นฐานของตัวแปรที ่ทำการศึกษา  วิเคราะห์ค่าสถิติพื ้นฐานของตัวแปรที ่ทำการศึกษา               
ผลการทดลองใช้รูปแบบครูที่ปรึกษา นักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ทำแบบประเมินความพึงพอใจการใช้
รูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์ ที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดแูล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ พบว่า ผลการวิเคราะห์ราบข้ออยู ่ระหว่าง 0.672 – 0.842           
ในภาพรวม มีค่าเท่ากับ 0.959 

ตอนที ่ 4 การประเมินผลการใช้ร ูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพ ื ่อส่งเสริม             
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เป็นการพัฒนา (Development: D2) 
ประเมินผล (Evaluation: E) เป็นการประเมินความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

ผลการประเมินแบบประเมินความพึงพอใจการใช้รูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี        
เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วน
เบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลการใช้โมดูลให้ครูท่ีปรึกษานักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการวิจัยไปทดลองใช้หลังได้รับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี และการทดสอบค่า     
t-test หาค่าเฉล่ีย ( X ) มีค่าระหว่าง  4.63 – 4.91 และค่าส่วนเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าระหว่าง 0.28 – 0.48  

คำสำคัญ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม 
            การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
 
บทนำ 

สังคมยุคข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้แทรกซึมสู่วิถีชีวิตของผู้คนในสังคม
ทุกรูปแบบ ทำให้คนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ างรวดเร็ว รุนแรง 
และเต็มไปด้วยสถานการณ์ปัญหาท่ีมีความซับซ้อน นอกจากนี้การไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาสู่สังคมไทย 
ด้วยกระบวนการทางทุนนิยมและบริโภคนิยม ในขณะที่วัฒนธรรมดั้งเดิมนับวันแต่จะอ่อนแอลง ทำให้เด็กและ
เยาวชนตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว จนนำไปสู่การมีพฤติกรรม
ท่ีไม่เหมาะสมและความล้มเหลวทางการเรียน ความไม่มั่นคงในอนาคตเด็กและเยาวชนในปัจจุบันจำนวนไม่น้อยท่ี
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ได้รับผลกระทบจากปัญหาและสภาพแวดล้อมที่ไม่สร้างสรรค์ในสังคมทำให้มีพฤติกรรมแตกต่างไปจากเด็กและ
เยาวชนในอดีต แม้ว่าผู้ปกครองครู อาจารย์และคนทำงานด้านเด็กจะให้ความรักความปรารถนาดีอย่างมากมาย
เพียงใดก็ตาม ก็ไม่อาจปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยหรือมีพฤติกรรมตามที่สังคมคาดหวังได้ 
จากการประมวลสถิติข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนของหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า เด็กและเยาวชนที่เป็น
นักเรียน ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับอื่นๆ ส่วนหนึ่งมักมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้เด็กและ
เยาวชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคม ติดการพนัน นิยมเสี่ยงโชค การมั่วสุมในหอพัก  ไม่ชอบไป
โรงเรียน หนีโรงเรียน ทำร้ายรังแกกันเอง หมกมุ่นกับส่ือท่ีไม่สร้างสรรค์ นิยมบริโภคอาหารท่ีไม่มีประโยชน์ อาหาร
ที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ เครียดซึมเศร้า มองโลกในแง่ร้าย ไม่สนใจต่อปัญหาสังคม นับว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2552) 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงสาธารณสุข 
โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำระบบ การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้สถานศึกษา ในฐานะที่หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตปอ้งกัน 
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนมีกระบวนการทำงานเป็นระบบมีความชัดเจนมีกิจกรรมและ
เครื่องมือต่างๆ ที่มีคุณภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่าง  ๆ อันจะส่งผลให้ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนประสบความสำเร็จ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2554) 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาเป็นระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพระบบหนึ ่งท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐานและกระทรวงสาธารณสุขโดยกรม
สุขภาพจิต ได้ร่วมกันวางรากฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 1) ปรับเปล่ียน
บทบาทและเจตคติของผู้บริหารและครูอาจารย์ให้ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
และสังคม 2) วางระบบท่ีจะสร้างความมั่นใจว่า นักเรียนทุกคนมีครูอาจารย์อย่างน้อยหนึ่งคนท่ีจะคอยดูแลทุกข์สุข
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 3) สนับสนุนให้ครูอาจารย์มีความใกล้ชิดกับผู้บกครอง เพื่อให้บ้าน โรงเรียนและชุมชน
รวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายช่วยกันเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4) ประสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ชุมชนและ
ผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้มีการส่งต่อและรับช่วงการแก้ไข ส่งเสริมพัฒนานักเรียนและเยาวชนในรูปแบบ
สหวิทยาการการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงมีคุณค่าและความจำเป็นท่ีสถานศึกษาจะต้องนำไป
ปฏิบัติให้เกิดผลกับนักเรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 

สถานศึกษายุคดิจิทัล (Digital Ela School) ดิจิทัลเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการบริหารงานของ
สถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากรบุคคล 
การบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การบริหารกิจการนักเรียน และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน     
ซึ ่งงานของสถานศึกษาในทุกด้านจะต้องมีระบบจัดการฐานข้อมูลของสถานศึกษา  เพื ่อการตัดสินใจใน              
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT  
มาใช้การเพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการจัดการความรู้ เพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ          
ซึ่งสอดคล้องกับ (เอกชัย กี ่สุขพันธ์: 2559) เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในสถานศึกษา         
ทั้ง 4 ด้าน 1) ด้านการบริหารวิชาการ 2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล 4) ด้าน  
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การบริหารท่ัวไป ซึ่งงานของสถานศึกษาในทุกด้านจะต้องมีระบบจัดการฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อการตัดสินใจ
ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ICT มาใช้การเพื่อสร้างระบบฐานข้อมูล การบริหารและการจัดการความรู้ในงานด้านต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมาแล้วของ
สถานศึกษาเทคโนโลยีในปัจจุบันที ่ผู ้บริหารสถานศึกษาจะต้องรู ้จักนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร       
จัดการสถานศึกษา (เอกชัย กี่สุขพันธ์, 2559) 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื ่อศึกษาสภาพและปัญหาระบบการบริหารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน   
กาญจนานุเคราะห์ 

2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม 
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

4. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 ตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) เป็นการศึกษาสภาพ
และปัญหาระบบการบิหารจัดการการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

ตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1)ออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D&D) 
เป็นสร้างรูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  

ตอนที่ 3 การวิจัย (Resarch : R2) ทดลองใช้ (Implementation) เป็นการใช้รูปแบบและศึกษาสภาพ
ปัญหาการใช้รูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

ตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) ประเมินผล (Evaluation : E) เป็นการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้รูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาระบบการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เป็นการวิจัย (Research: R1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน (Analysis: A)       
เป็นการศึกษาสภาพและปัญหาระบบการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน    
กาญจนานุเคราะห์ 
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ผลการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มีสาระสำคัญท่ีสามารถนำไปใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยได้ รูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ระบบเทคโนโลยี        
เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  

ส่วนท่ี 1 กระบวนการบริหารงานกิจการนักเรียน 
ส่วนท่ี 2 โครงสร้างการบริหารงานกิจการนักเรียน 
ส่วนท่ี 3 แนวการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี Understand Model   

ผลการศึกษาสภาพและปัญหาระบบการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์ ปัญหาจากการทำ SWOT Analysis โดยใช้แบบบันทึกการวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ พบว่า สถานการณ์ Question Marks Situation (W : จุดอ่อน 
O : โอกาส) สถานการณ์ท่ีสถานศึกษามีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการพัฒนาสถานศึกษา อยู่หลายประการ แต่มี
ปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่หลายประการเช่นกัน พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส  เป็นปัจจัยเอื้อ  
แต่สภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อน ส่งผลให้มีข้อจำกัดในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเรียก สภาพปัญหา  
ดังนั้น ผู ้บริหารสถานศึกษาควรกำหนดทางออก คือ  กลยุทธ์เพื ่อจัดการหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้มี       
การปรับปรุง พัฒนา แก้ไข ทบทวน ประสานความร่วมมือ ขอรับการสนับสนุน สอดคล้องกับผลศึกษา
สภาพแวดล้อมของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ของ SWOT Analysis 
พบว่า สถานภาพของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์อยู่ ในรูปเครื่องหมาย
คำถาม (Question Marks) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนมีปัญหา ได้แก่ นักเรียนกลุ่มเสี่ยง และ 
กลุ่มมีปัญหาบางคนไม่สามารถปรับพฤติกรรมของตนเองได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการจัดการส่งเสริมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาบางกิจกรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และ จุดอ่อนภายในที่ต้องแก้ไขปัญหาโดยนำนโยบายของต้นสังกัดท่ี
ต้องการลดปริมาณนักเรียนกลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหาในแต่ละด้าน โรงเรียนมีจุดแข็งในด้านการให้ความร่วมมือใน
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ตอนที ่ 2 การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ระบบเทคโนโลยี          
เพ ื ่อส่งเสร ิมการดำเน ินงานระบบดูแลช่วยเหลือน ักเร ียน โรงเร ียนกาญจนานุเคราะห์ เป็นการพัฒนา 
( Development: D1)  อ อ ก แ บ บ แ ละ พ ั ฒน า  ( Design and Development: D&D)  เ ป ็ น ส ร ้ า ง ร ู ปแบบ                    
การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ระบบเทคโนโลยี   เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  

ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา เกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนมาสร้างเป็นข้อคำถาม ในแบบสอบถาม แล้วนำแบบสอบถามท่ีได้ไปพิจารณา ตรวจสอบความ
เท ี ่ ยงตรง เช ิ ง เน ื ้อหา  (content validity) โดยหาค ่า  IOC (Index 0 f item Objective Congruence) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่านนำแบบสอบถามที่ได้ไปพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา  (content 
validity)  นำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ตามวัตถุประสงค์โดยใช้เทคนิค IOC (Index 0f item 
Objective Congruence) เลือกข้อคำถามซึ่งพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.50 ข้ึนไป คัดเลือกไว้ใช้ได้ 
ต่ำกว่า 0.50 ปรับปรุงแก้ไขสำนวนภาษาที่ใช้ ตลอดจนเนื้อหาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ และนิยามตัวแปรตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วไปทดลองใช้กับ   
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ประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าระดับและครูท่ี
ปรึกษาแล้วนำผลมาวิเคราะห์นำผลที่ได้มาคำนวณหาค่าเชื่อมั ่นช่วงคงที่ภายใน โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (α- Coefficient)  ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับจุด 0.959 วิเคราะห์โดย     
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ซึ่งผลการวิเคราะห์เหลือข้อคำถาม
จำนวน 132 ข้อ 

การปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์ ตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญแล้วให้ผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่านตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการ
โดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์       
เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์อีกครั้ง เพื่อรับรองรูปแบบ         
การบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน    
กาญจนานุเคราะห์ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  พบว่า      
มีความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม ความถูกต้อง และครอบคลุม อยู่ในระดับดีมาก 

ตอนที่ 3 การใช้รูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์เป็นการวิจัย (Research: R2) ทดลองใช้ ( Implementation)       
เป็นใช้รูปแบบและศึกษาสภาพปัญหาการใช้รูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม         
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

ผลการวิเคราะห์โดยสกัดองค์ประกอบ (factor extraction) พบว่า ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบท้ังหมด 4 องค์ประกอบ 
ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1) ระบบข้อมูลเกี ่ยวกับนักเรียน องค์ประกอบที่ 2) การดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนองค์ประกอบท่ี 3) การสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และองค์ประกอบท่ี 4) การป้องกัน
และการแก้ไขปัญหานักเรียน และมีค่าไอเกน  (eigenvalue) ที ่มากกว่า 1.00 พบว่าผลจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสำรวจ (exploratory factor analysis ด้วยว ิธ ีการสกัดองค์ประกอบแบบการว ิเคราะห์
องค์ประกอบหลักหร ือ  (Principal Component Analysis) หรือ PCA และด้วยการหมุนแกนแบบตั ้งฉาก 
(Orthogonal rotation)  โดยว ิธ ีแวร ิแมกซ ์  (varimax rotation)  ได ้  4 องค ์ประกอบ โดยพ ิจารณาจาก                 
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) ที่มากกว่า 1.00 ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser)และการเลือกตัวชี้วัด
จากจำนวนตัวแปรในแต่ละตัวชี้วัดที่ต้องมีตัวแปรบรรยายตัวชี้วัดนั้น ๆ ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป และมีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบ (factor loading) แต่ละองค์ประกอบเท่ากับ 0.600 ขึ ้นไป ซึ ่งพบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ ทั ้ง 4 
องค์ประกอบ แต่มีบางตัวที่มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบไม่ถึง 0.600 ทำให้ตัวแปรในการพิจารณาเลือกเหลือเพียง    
68 ปัจจัย จากตัวแปรทั้งหมด 132 ปัจจัย สามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้เท่ากับ        
ร้อยละ 72.46 

ตอนที ่ 4 การประเมินผลการใช้ร ูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพ ื ่อส่งเสริม             
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เป็นการพัฒนา (Development: D2) 
ประเมินผล (Evaluation: E) เป็นการประเมินความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
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ผลการประเมินแบบประเมินความพึงพอใจการใช้รูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี      
เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ หาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลการใช้โมดูลให้ครูท่ีปรึกษานักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีใช้ในการวิจัยไปทดลองใช้หลังได้รับการพัฒนารปูแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี และการทดสอบ
ค่า t-test หาค่าเฉล่ีย ( X ) มีค่าระหว่าง  4.63 – 4.91 และค่าส่วนเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าระหว่าง 0.28 –0.48  

ข้อเสนอแนะ 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อนำรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ท่ีสมบูรณ์แล้ว ใช้เป็นรูปแบบในการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อสามารถ
บริหารจัดการ ตรวจสอบ และประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครอบคลุม ผู ้บริหารสถานศึกษา
สามารถนำผลลัพธ์ที่ได้ได้จากรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จัดทำรายงานประจำปี ไปจัดทำรายงานประจำปี จัดทำ
สารสนเทศที่สร้างความโดดเด่นเป็นสากลให้เป็นที่ประจักษ์และสะท้อนถึงประสิทธิภาพที่เข้มแข็งทั้งในระดับชาติ
และก้าวสู่สากลด้วยความภาคภูมิมากขึ้น 

2. ผู้บริหารและครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ควรนำรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี 
เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  ไปดำเนินการใช้เพื ่อช่วย
แก้ปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์เดิมให้สมบูรณ์มากขึ้น สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ในขณะนั้นและสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อให้การบริหารจัดการระบบดูแลนักเรียนบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้ได้ 

3. การนำรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ไปใช้สามารถปรับกิจกรรมตามความเหมาะสมของบริบทโรงเรียน 

4. เมื่อนำรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ไปใช้ในระดับการปฏิบัติงานและบริบทโรงเรียนที่ต่างไปของ
สถานศึกษา หากสถานศึกษานำไปทดลองใช้สามารถพัฒนาองค์ประกอบดังกล่าวส่งผลให้การบริหารระบบดูแล
นักเรียนประสบความสำเร็จได้ ซึ ่งหมายถึงภาพรวมการบริหารระบบดูแลนักเรียนมีประสิทธิผลและเกิ ด
ประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะงานวิจัยคร้ังต่อไป 

เพื่อให้งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะใน
การวิจัยครั้งต่อไปดังนี ้

1. การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  
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ในสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ 
2. การศึกษาเกี่ยวกับการนำรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ท่ีได้ครั้งนี้ไปทดลองใช้กับสถานศึกษาต่าง
บริบทและขนาด เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบ 

3. ควรศึกษาวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับประสิทธิภาพ 
ของสถานศึกษาด้านอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่ข้อค้นพบใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ในการบริหารพัฒนาสถานศึกษาต่อไปใน
อนาคต 

4. ควรศึกษาสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบของกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการจัดระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนให้เหมาะสมกับบริบทในประเทศไทย 
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ชื่อเรื่อง   การประเมินผลการดำเนนิงานโครงการส่งเสริมระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอนุบาล 

วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ในรูปแบบออนไลน์ การบริหารสถานศึกษา ช่วงสถานการณ์การแพร่ 

ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) 

ชื่อผู้วิจัย นางสาวปันวิสาข์  จอมเขมสุขสันต์  

                     รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ 

  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

บทคัดย่อ 

                       การประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลวัด

ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ในรูปแบบออนไลน์ การบริหารสถานศึกษา ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ในด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัย

เบื้องต้น (Elementary Factors) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Outcome) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล

กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารจำนวน 5 คน ครูประจำชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 32 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 จำนวน 347 คน ของโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลคือ แบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการประเมินสรปุ

ได้ดังนี้ 

        1.  ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีความคิดเห็นว่าในภาพรวมมีความเหมาะสม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารคิดว่า โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/การปฏิบัติงานระบบดูแล

นักเรียนมีความเหมาะสม โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนคุณครูคิดว่า นอกจากโครงการ/แผนงาน/

กิจกรรม/การปฏิบัติงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเหมาะสมแล้วในส่วนของวัตถุประสงค์มีความชัดเจนมี

ทางเป็นได้ในทางปฏิบัติ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และนักเรียนมีความคิดเห็นว่า  กิจกรรมป้องกันและสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

        2.  ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ผู้บริหาร มีความคิดเห็นในภาพรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครู คณะกรรมการ

สถานศึกษา และนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการ และสถานศึกษามีระบบการเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบ

ออนไลน์เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความเหมาะสมอยู่
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ในระดับมากที่สุด ส่วนครู และนักเรียน มีความคิดเห็นในภาพรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า ครูคิดว่า ผู้บริหารเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก และนักเรียนคิดว่า ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการ มี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

        3.  ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้บริหาร มีความคิดเห็นในภาพรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการวางแผนกระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ และมี

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ส่วนครู และนักเรียน มีความคิดเห็นในภาพรวมว่ามีความ เหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า มีการวางแผนกระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีความเหมาะสมอยู่

ในระดับมาก 

        4.  ด้านผลผลิต พบว่า ผู้บริหาร มีความคิดเห็นในภาพรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครูที่ปรึกษารู้จักข้อมูลนักเรียนรายบุคคลอย่างรอบด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ที่สุด ส่วนครู และนักเรียน มีความคิดเห็นในภาพรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ครูที่ปรึกษารู้จักข้อมูลนักเรียนรายบุคคลอย่างรอบด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

       ส่วนผลการศึกษาความพึงใจต่อโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย

แบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

คำสำคัญ : ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ กระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มี

ขั้นตอนชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้โดย

มีครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน  

บทนำ 

        การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เชื ้อไวรัสเริ่ม

ระบาด ในประเทศจีนปลายปีที่ 2562 จนถึงปัจจุบัน UNESCO รายงานว่ารัฐบาล 191 ประเทศท่ัวโลก ประกาศปิด

สถานศึกษาทั้งประเทศ มีผู้เรียนได้รับผลกระทบกว่า 1.5 พันล้านคน (มากกว่าร้อยละ 90 ของผู้เรียนทั้งหมด) 

สำหรับประเทศไทยสถานการณ์การระบาดเกิดขึ้นในช่วงสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปิดภาคเรียน โดยในช่วงต้นเดือน

เมษายน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ไทยจึงมี

โอกาสทบทวนบทเรียนจากต่างประเทศเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่สอดรับกับ

มาตรการป้องกันการระบาด พร้อมกับเตรียมมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เรียนได้รับผลกระทบจากรูปแบบ
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การเรียนที่เปลี่ยนไปในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด เราควรเปลี่ยนให้ทุก ๆ ที่กลายเป็นโรงเรียน เพราะการ

เรียนรู้ยังต้องดำเนินอยู่แม้นักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนตามปกติ ในหลายประเทศที่ประกาศมาตรการปิด

โรงเรียน รัฐบาลมักจะออกมาตรการด้านการเรียนรู ้มารองรับ ด้วยการเรียนทางไกล รูปแบบต่าง ๆ โดย

พิจารณาจากเงื่อนไขความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมของพ่อแม่ และความพร้อมตามช่วงวัยของเด็ก (พงศ์ทัศ วนิ

ชานันท์, 2563, ออนไลน์)  

         สำหรับประเทศไทย การเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์โควิด-19 

เท่านั้น แต่ควรเป็นการ “เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส” ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีกว่าเดิม ดังนั้น

มาตรการการเรียนรู้ของไทยจึงไม่ควรปรับแค่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่ต้องปรับใหญ่ทั้งระบบ การเรียนรู้

ที ่ต้องสอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของเด็ก โดยควรดำเนินการดังนี้ 1) กระชับหลักสูตร ปรับให้

สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทราบ หลักสูตรการศึกษาพื้นฐานของไทยใน

ปัจจุบัน เน้นเนื้อหามาก ครูจำเป็นต้องใช้เวลาเยอะเพ่ือสอนได้ครบถ้วน และไม่เอ้ือให้นักเรียนมีส่วนร่วม (Active 

Learning) เท่าที่ควร และหากยังใช้หลักสูตรเดิมในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ครูจะต้องใช้

เวลาสอนมากขึ้นเพื่อสอนให้ครบถ้วน การปรับหลักสูตรให้กระชับควบคู่ไปกับจัดลำดับความสำคัญ รวมทั้งผ่อน

คลายตัวชี้วัดเรื่องโครงสร้างเวลาเรียนจะสามารถช่วยลดความกดดัน โดยยังคงคุณภาพขั้นต่ำไว้ได้ ตัวอย่างของมล

รัฐ Alberta ประเทศแคนาดา ได้กระชับหลักสูตรโดยเน้นเนื้อหาจำเป็นตามมาตรฐานของแต่ละช่วงวัย เพื่อให้ครู

สามารถนำไปวางแผนการสอนและใช้เวลาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งออกคู่มือหลักสูตรฉบับย่อสำหรับ ผู้ปกครอง 

เพ่ือสื่อสารให้เข้าใจถึงหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรแกนกลางไทยจัดประเภทตัวชี้วัดแล้ว แต่ต้องเพ่ิมความชัดเจน

ในการสื่อสารแก่ครูและผู้ปกครอง หลักสูตรแกนกลางของไทยกำหนดตัวชี้วัด “ต้องรู้” และ “ควรรู้” ในแต่ละสาระ

วิชาแล้ว แต่ต้องเพ่ิมความชัดเจน โดยระบุเนื้อหาจำเป็นของแต่ละช่วงวัย และเปิดให้ครูมีอิสระในการจัดการเรียนรู้

เนื้อหาส่วนอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการควรให้ศึกษานิเทศก์ทำหน้าที่เป็นโค้ช

ให้แก่ครู โดยให้คำแนะนำในการเลือกตัวชี้วัดและเนื้อหานอกเหนือจากส่วนที่จำเป็นเพื่อให้เหมาะกับบริ บท

และสถานการณ์ของพื้นที่ อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการควรออกคู่มือหลักสูตรฉบับย่อสำหรับผู้ปกครอง เพื่อให้

ผู้ปกครองเข้าใจบทบาทใหม่ และสามารถติดตามการเรียนรู้ของเด็กได้  

        นอกจากนี้ โรงเรียนต้องไม่ละเลยการให้ความรู้แก่นักเรียนแต่ละช่วงวัยในการป้องกันตนเองจากโรค

ระบาด ซึ่งองค์กรอนามัยโลกได้จัดทำคู่มือไว้แล้ว 2) เพ่ิมความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียนและความหลากหลาย

ของรูปแบบการเรียนรู้ ความยืดหยุ่นในการใช้เวลาและการเลือกรูปแบบการเรียนจะทำให้ครูสามารถออกแบบหน่วย

การเรียนรู้ที่เหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคล (Personalized Learning) ได้ ดังตัวอย่างของมลรัฐ Alberta 

ประเทศแคนาดา ซึ่งมีแนวทางสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยแนะนำการ
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กำหนดจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ชั่วโมงเรียนรู้ผ่านจอ สำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย โดยคำนึงถึง

พัฒนาการด้านร่างกาย (ปัญหาด้านสายตา) และพัฒนาการด้านสังคม (ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น) ชั่วโมงการเรียนรู้

ด้วยตนเองที่บ้านจากการทำใบงาน ชิ้นงาน ค้นคว้าด้วยตัวเอง และชั่วโมงที่ครูและนักเรียนทำกิจกรรมเรียนรู้

ร่วมกัน ส่วนในกรณีของสหรัฐอเมริกา พบว่า ให้ความสำคัญต่อการตอบสนองของผู้เรียนแต่ละคนแตกต่างกัน โดย

จัดทำฐานข้อมูลของสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ครูและนักเรียน สามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

นอกจากนี้ ยังเปิดช่องให้หน่วยงานอ่ืน ๆ และแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ เช่น พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน

การสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก ในขณะที่นิวซีแลนด์เตรียมชุดการเรียนรู้พื้นฐานให้นักเรียน ซึ่งประกอบด้วย คู่มือ

ออนไลน์ และชุดการเรียนรู้ (สื่อแห้ง) เพื่อให้นักเรียนทุกคนทั้งที่สามารถเข้าถึงและไม่สามารถเข้าถึงระบบเรียน

ออนไลน์สามารถใช้เรียนรู้ได้ในกรณีของไทย แม้หลักสูตรแกนกลางของไทยเปิดให้มีความยืดหยุ่นในการกำหนด

ชั่วโมงเรียน แต่ก็ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับ โครงสร้างเวลาเรียนที่ค่อนข้างแข็งตัว ดังนั้น หากกระทรวงศึกษาธิการช่วยผ่อน

คลายโครงสร้างเวลาเรียนลง และเปิดช่องทางการสื่อสารให้ครูได้สอบถามข้อสงสัย จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ครู

ออกแบบการเรียนรู้อย่างยืดหยุ่น นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังสามารถเปิดให้เอกชน และภาคประชาสังคม 

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา แลกเปลี่ยนเครื่องมือและเทคนิค

ใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายและเหมาะสมกับเด็กมากขึ้น 3) ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และสอน

อย่างมีแผนที่เหมาะสม 

        ในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป ครูจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการสอนแบบใหม่ วิธีการหนึ่งคือ การ

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะหลังการระบาดของโควิดสิ้นสุดลง ทั้งนี้ควร

เริ่มต้นโดยการจัดกลุ่มตัวชี้วัดให้เป็นหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้แผนการเรียนรู้ มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์

การระบาด เช่น ครูสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้หน่วยละ 2 สัปดาห์ เพื่อให้สอดคล้องกับ 2 ระยะเวลาการ

ประเมินสถานการณ์การระบาด ทั้งนี้ หากครูสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยให้ร้อยเรียงกันอย่างเป็น

ระบบทั้งเทอมหรือทั้งปี ก็จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพได้ดียิ่งขึ้น และได้พัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในอนาคต ในทางปฏิบัติการจัดหน่วยการเรียนรู้

สามารถจัดตามเนื้อหาหรือตามประเด็นที่น่าสนใจ และยังสามารถบูรณาการข้ามวิชาหรือในวิชาเดียวกัน หลังจาก

นั้นครูควรกำหนดคำถามสำคัญของแต่ละหน่วย และวางแผนการติดตามการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดด้ านความรู้ ทักษะ 

และเจตคติอย่างชัดเจนเลือกสื่อการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับเด็ก และสื่อสารกับพ่อแม่ให้ทราบถึงบทบาทที่จะ

เปลี่ยนไป  

        การเสริมทักษะออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตั้งคำถาม เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสมจะทำให้ครูออกแบบ

หน่วยการเรียนรู้ได้มีคุณภาพมากขึ้น ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่ควรจะสนับสนุน การเพิ่มทักษะเหล่านี้ตามความ
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ต้องการของครูในแต่ละพื้นที่ โดยอาจจะเปิดให้ผู้เชี่ยวชาญในภาครัฐภาคเอกชน และประชาสังคม ช่วยพัฒนา

ศักยภาพครูให้ตรงกับทักษะที่ต้องการ และสนับสนุนให้มีการเพิ่มทักษะให้แก่ศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็น “โค้ชหน้างาน” 

ให้แก่ครูต่อไป 4) ยกระดับการประเมินเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) เพื่อไม่ให้เด็กเสียโอกาสพัฒนา

ความรู้และทักษะ เมื่อนักเรียนไปโรงเรียนตามปกติไม่ได้ ครูกับนักเรียนก็จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันลดลง ทำให้ครูไม่

สามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนได้เต็มที่ อาจทำให้ไม่สามารถรู้ปัญหาของนักเรียนได้ทันเวลา โดยเฉพาะความรู้

ด้านภาษาและการคำนวณ ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ระยะยาว การประเมินเพ่ือพัฒนาจึงไม่สามารถลดหรือละ

ทิ้งไปได้ท้ังการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment For Learning) ของเด็ก เพ่ือให้ครูทราบถึงกระบวนการเรียนรู้

ของเด็ก โดยจะสามารถให้ Feedback กับเด็กและปรับแผนการเรียนรู้ได้ตรงตามสถานการณ์ และการประเมินซึ่งทำ

ให้เกิดการเรียนรู้ (Assessment As Learning) ของเด็ก โดยครูเปิดโอกาสให้เด็กย้อนคิดถึงกระบวนการเรียน

ของตนเอง กระบวนการนี้จะทำให้เด็กมีความรับผิดชอบและเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น รวมถึงเมื่อ

เด็กเข้าใจตนเองก็จะเป็นโอกาสที่จะวางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกับผู้ปกครองและครูได้การประเมินเพ่ือ

พัฒนาทั้ง 2 ลักษณะจึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และครูมากขึ้น วิธีหนึ่งที่ทำได้คือ การ

ประเมินเพื่อพัฒนาอย่างไม่เป็นทางการรายบุคคล (Personalized Check-Ins) เพื่อติดตามการเรียนรู้ สุขภาพ

กายและสุขภาพจิตของนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ในกรณีของเด็กโต อาจจะเพิ่มการประเมิน

ตนเองและการประเมินเพื่อน (Self & Peer Assessment) เข้าไปด้วย ซึ่งจะมีประโยชน์ในการช่วยฝึกทักษะ การ

สะท้อนคิดให้เด็กได้อีกทางหนึ่งด้วยการประเมินเพื่อพัฒนาจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อมี สภาพแวดล้อมที่

เหมาะสม คือ 1) มีการเสริมศักยภาพครูในการใช้และออกแบบเครื่องมือประเมิน 2) มีการให้เอกชน และภาคประชาสังคมที่

มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินเข้ามาร่วมพัฒนาเครื่องมือการประเมินใหม่ ๆ และ 3) มีการเปิดเวที (Platform) 

4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับผู้เชี ่ยวชาญ 5) การประเมินเพื่อรับผิดรับชอบ  (Assessment For 

Accountability) ยังคงควรไว้ แต่ควรให้น้ำหนักการประเมินโอกาสทางการเรียนของเด็กมากกว่าการวัดความรู้

ด้วยคะแนนสอบ สถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันทำให้ต้องใช้รูปแบบการ เรียนการสอนที่หลากหลาย ดังนั้น 

คุณภาพการศึกษาที่เด็กจะได้รับในแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกัน จึงไม่สามารถใช้คะแนนวัดความรู้หรือทักษะแบบ

เดียวกันเพ่ือให้เกิดความรับผิดรับชอบได้ มิฉะนั้นก็อาจส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงควร

ปรับเกณฑ์ข้อสอบวัดความรู้ (Test-Based) มาสู่การให้น้ำหนักกับตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ (Non-Academic 

Measure) มากขึ้น เช่น อัตราการเข้าเรียน (Attendance Rate) หรืออัตราการออกกลางคัน (Drop-Out Rate) 

เป็นต้น โดยการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเหล่านี้ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อลดภาระครู เช่น ใช้ระบบ Google 

Classroom บันทึกการใช้งาน ซึ่งจะช่วยทำให้เขตพ้ืนที่สามารถติดตามและให้การสนับสนุนโรงเรียนได้ตรงกับ

ความต้องการมากขึ้นด้วย (ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน์, 2563, ออนไลน์)  
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          แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา เป็นสิ่ง

สำคัญที่ต้องให้ความใส่ใจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานการณ์การระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ

สอนของโรงเรียนในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ได้กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียน ใน 3 

รูปแบบ ซึ่งโรงเรียนสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและบริบท

ของโรงเรียน ดังนี้ 1) การเรียนในชั้นเรียน (On-Site) การเรียนการสอนที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือ

ในชั้นเรียนเป็นหลัก โดยครูผู้สอนสามารถนํารูปแบบการเรียนการสอนอ่ืน ๆ มาบูรณาการใช้กับการเรียนในชั้นเรียน

ได้ เช่น การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On Air) หรือการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online) เป็นต้น 2) การเรียนผ่าน

โทรทัศน์ (On Air) การเรียนการสอนทางไกล ผ่านโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และระบบดาวเทียม เพื่อให้นักเรียน

เข้าถึงการเรียนรู้ในทุกครัวเรือน ทั้งนี้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อนุเคราะห์

ในการส่งสัญญาณออกอากาศ 15 ช่องสัญญาณ (อนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6) พร้อมทั้งอนุเคราะห์เนื้อหา

สาระการเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นผู้จัดทำสื่อวิดิ

ทัศน์การเรียนการสอน 3) การเรียนการสอนแบบออนไลน์  (Online) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็น

การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ หรือครูอาจกำหนดเนื้อหาการ

เรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงเนื้อหาด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา เนื้อหาอาจประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง 

วิดีโอ และสื่อมัลติมีเดียอื ่น ๆ ซึ่งนักเรียน ครู และเพื ่อนร่วมชั้นเรียนสามารถติดต่อ สื ่อสาร ปรึกษา หรือ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนทั่วไป โดยใช้ช่องทางการสื่อสารผ่าน E-mail, Chat, 

Social Network เป็นต้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2563, หน้า 6)  

       โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน แนวคิดในการ

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนจึงเป็นความสำคัญสูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่น 

ชนบท โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จึงเปรียบเสมือนการได้รับ

โอกาส การยกย่องเชิดชูเกียรติยศ และความรุ่งโรจน์ ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาให้ เป็นหนึ่งในระดับตำบลมีความ

เข้มแข็ง และมีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษาตามนโยบาย 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยจะได้รับการ

ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารการจัดการสถานศึกษาของภาคีเครือข่ายที่

เปรียบเสมือน ดาว 5 ดวง ซึ่งเป็นตัวแทนของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ 

ตลอดจนมีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการและทิศทางในการพัฒนาประเทศ อันจะเป็นการเตรียมความ
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พร้อมในการวางรากฐานของประเทศไทย ให้มีความมั่นคงที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งเป้าหมายหลักการ

พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนคุณภาพตำบล นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ร้อยละ 100 และสามารถใช้ภาษาจีน ภาษา

ของกลุ่มนักท่องเที่ยว ภาษามลายู เพื่อการสื่อสารได้ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเพ่ือ

การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีรายวิชาสาระเพ่ิมเติมวิชาชีพที่หลากหลาย นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน นักเรียนปลอด

ยาเสพติด โรงเรียนมีสิ ่งอำนวยความสะดวกให้เด็กพิการ การพัฒนาคุณภาพนักเรียนควรตอบโจทย์ ทักษะ

ศตวรรษที่ 21 ภัยคุกคามระดับสากล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทย 4.0  พระราชดำริด้านการศึกษาของ 

ร.9 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ร.10 เพื่อให้นักเรียนจบการศึกษาแล้วสามารถสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยมได้ 

นักเรียนได้รับโควตาความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี หุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์ โรงเรียนสามารถส่งต่อนักเรียนเพ่ือ

พัฒนาอาชีพในสถานประกอบการ แบบทวิภาคี  

         ซึ่งการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ความสามารถ มี

คุณธรรมจริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นเหตุสุขตามที่สังคมมุ่งหวังโดยใช้ระบบทางการศึกษานั้น ทาง โรงเรียน

ต้องดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดกับนักเรียนเนื่องจากสภาพสังคมที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางการสื่อสาร เทคโนโลยี ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหา

การแข่งขันทุกรูปแบบก่อให้เกิดความทุกข์ วิตกกังวล ความเครียด ซึ่งล้วนแต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตสุขภาพกาย

ของนักเรียน จนนำไปสู่การเกิดปัญหาและสภาวะวิกฤตทางสังคมได้ 

        ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้สมบูรณ์พร้อมทั้ง

ทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตที่ดี จึงจัดทำ

โครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ครูที่ปรึกษาไม่สามารถเดินทางไปพบกับนักเรียน และผู้ปกครองที่บ้านได้เนื่องจากประกาศ

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา หน้า 2 ข้อ 2 ยังไม่อนุญาต

ให้มีการเรียนการสอนตามปกติ (On-Site) ในช่วงเวลานี้  ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา จะได้

ประเมินสถานการณ์เป็นระยะหากสถานการณ์ได้คลี่คลายและหรือมีโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ที่มีความพร้อม

และผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) ให้เสนอผ่านต้นสังกัดเพื่อพิจารณา

ประเมินในชั้นต้น ก่อนเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา และพิจารณาเป็นรายกรณีไปนั้น   

         หนังสือที่ ศธ 04032.170/315 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  เรื่อง 

แจ้งมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ให้มีมติให้เลื่อนการจัดการเรียนการ

สอนรูปแบบ On-Site ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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จะเข้าสู่สภาวะปกติ จึงให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนทางไกลได้ทั้ง 4 รูปแบบ (On Air, On Demand, Online, 

On Hand) ไปก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ได้มีการเปิดภาคเรียนที่ 

1/2564 ในรูปแบบการสอนแบบ On Hand, On Demand และ Online และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 หนังสือรับที่ 

ศธ 04032/2503 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เรื่อง การเยี่ยมบ้านนักเรียน ในปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประสานความ

ร่วมมือกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือดำเนินการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

แบบมีเงื่อนไขและบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และได้กำหนดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่ อคัด

กรองนักเรียนยากจน และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี  สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาเห็นว่า ในปีการศึกษา 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงเป็นอย่างมากและยังมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง การเดินทางไปสำรวจและเก็บข้อมูลที่บ้านนักเรียนอาจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการแพร่กระจายเชื้อดังกล่าว

ได้ ในการนี้ สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดปรับวิธีการ

เยี่ยมบ้านเพื่อคัดกรองนักเรียนยากจนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในปีการศึกษา 2564 เป็นการเยี่ยมบ้าน

รูปแบบออนไลน์หรือวิธีการอื่น ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียนในช่วงสถานการณ์

ปัจจุบัน ความแจ้งแล้วนั้น 

         ผู้บริหารสถานศึกษา ได้เล็งเห็นถึงปัญหาสภาพการณ์ในปัจจุบันถึงภาวะปกติใหม่ New Normal  ใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกับหัวหน้า

โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคุณครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบระบบการเยี่ยมบ้าน

นักเรียนแบบออนไลน์ ในการบริหารสถานศึกษา ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ของโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ขึ้น เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2564 สอดรับการการเปลี่ยนแปลงใน

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับครูที่ปรึกษา  ผู้ปกครอง  และนักเรียน เพื่อความ

ปลอดภัยทันสมัยตรงกับสภาพการณ์ ความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้นำนวัตกรรมทางการศึกษาเข้ามามี

ส่วนในการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณ์วิกฤตของวงการการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเกิด

สภาวะการณ์การระบาดของโรค และการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในรูปแบบออนไลน์ ในการบริหารสถานศึกษาช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ของโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์   

       จากสภาพความเป็นมาของปัญหาข้างต้น ผู ้ว ิจัยจึงสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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ฉะเชิงเทรา เขต 1 ซึ่งสถานศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  คือ 1) การรู้จักนักเรียน

รายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 

และ 5) การส่งต่อสำหรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน           

ผู้ประเมินได้นำแบบจำลองการประเมินโครงการของ (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2542, หน้า 301-319) ที่เรียกว่า

แบบจำลองการประเมินซีโป (CPO'S Evaluation Model) มาเป็นรูปแบบในการประเมินซึ่งง่ายต่อการดำเนินการ

ประเมินและเหมาะสมกับบริบท   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

        1.  เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   โดยใช้
แบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2564 

        2.  เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 
2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

วิธีดำเนินการวิจัย 

        การศึกษาเรื่องการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยแบบจำลองซิปป์ 

(CIPP Model) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

       1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

       2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

       3.  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 

       4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

       5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                   1.1  ประชากร 

                           ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2,717 คน ได้แก่  
                     1) ผู้บริหาร  จำนวน  5  คน  
                     2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  100 คน 
                     3) นักเรียน   จำนวน 2,612 คน   
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                    1.2  กลุ่มตัวอย่าง 

     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิ
ราชรังสฤษฎิ์ โดยจะเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling) ประกอบไปด้วยผู้บริหาร
โรงเรียน จำนวน 5 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสายชั้นประถมตอนปลาย จำนวน 32 คน และ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 365 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

        เครื่องมือที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู ้วิจัยได้สร้างขึ ้นเพ่ือ

การศึกษาถึงข้อมูลทางสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อโครงการส่งเสรมิระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วย

แบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

        ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ และเพศ 

โดยเป็นคำถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices Questions) ให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว 

        ส่วนที ่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ด้วยแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ได้แก่  ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื ้องต้น ด้าน

กระบวนการ และด้านผลผลิต โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale Questions) รวม

จำนวน 12 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้

คะแนน คือ การคำนวณหาอันตรภาคชั้น เพ่ือแปลผลในแต่ละช่วง  

        ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ด้วยแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale Questions) รวม

จำนวน 10 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้

คะแนน คือ การคำนวณหาอันตรภาคชั้น เพ่ือแปลผลในแต่ละช่วง  

3.  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
        3.1  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก CIPP Model 

เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
        3.2  สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตรวจสอบ

ความเหมาะสมของเนื้อหา รวมทั้งความครอบคลุมเรื่องและประเด็นที่ต้องการวิจัยแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็น
เครื่องมือฉบับสมบูรณ ์

        3.3  การตรวจสอบเครื ่องมือการวิจัย  โดยตรวจสอบความเชื ่อมั ่นของเครื ่องมือโดยนำ
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ที่ไม่ได้ศึกษาและมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วนำมา
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ก่อนนำไปเก็บข้อมูล ในส่วนของแบบสอบถามผู้วิจัยนำไปทดลองเก็บข้อมูล 
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(Try Out) โดยใช้ประชากรที่มีบริบทใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (α-Coefficient) สูตรของครอนบัค (Cronbach) 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2560) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ค่าอัลฟ่าที่ ได้แสดงถึงระดับความคงที่ของ

แบบสอบถาม โดยมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤1 ซึ่งค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูงโดยกำหนดค่าความ
เชื่อมั่นที่ยอมรับได้คือไม่ต่ำกว่า 0.7 โดยแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.982 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้
และสามารถนำแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล   

        การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ด้วยแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ มีข้ันตอน ดังนี้ 

         4.1  ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) และเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยส่งแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจาก Google Form ไปยังผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูประจำชั้นในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยส่วนของการเก็บข้อมูลจากนักเรียนนั้น ได้มีการขอความช่วยเหลือจากครู
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ให้ส่ง Link แบบสอบถามให้กับนักเรียนและขอความร่วมมือให้นักเรียนตอบ
แบบสอบถามกลับมาให้ครบทุกคน 

        4.2  ผู้วิจัยใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด และตรวจสอบ
ความครบถ้วนของการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 

        4.3  ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ก่อนนำไปวิเคราะห์ข้อมูล 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

        หลังจากทำการรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยได้กำหนดการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

ที่รวบรวมได้มาดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 5.1  การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถามและคัด
แยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก โดยคัดเลือกเฉพาะที่สมบูรณ์เท่านั้น 

        5.2  ทำการลงรหัส (Coding) ข้อมูล โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามตัวแปรที่ทำการศึกษา และนำข้อมูลบันทึก
ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

        5.3  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package For 
Social Sciences หรือ SPSS Version 23) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยดำเนินการตามขั้นตอน 

        5.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
     1)  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ และเพศ โดยการหา

ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
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                          2)  การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วย
แบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale Questions) รวม
จำนวน 12 ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) โดยใช้เกณฑ์การ
แปลผลค่าเฉลี่ยและนำเสนอรูปแบบพรรณนาต่อไป 

    3)  การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วย
แบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale Questions) รวมจำนวน 10 
ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) 
                       จากนั้นพิจารณาแปลความหมายของระดับความคิดเห็นที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) โดยใช้ค่าเฉลี ่ยที ่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ซึ่งพัฒนามาจากเกณฑ์ของเบสต์ (Best, 1977)  

สรุปผลการวิจัย 

         ผลการศึกษา ผลการดำเนินการและความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 

2564 ผู้วิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

        1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
         การศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 

384 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในระดับสายชั้นประถมปลาย จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.333 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 
347 คน คิดเป็นร้อยละ 90.36 โดยผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจำนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 55.47 
และเพศชาย จำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 44.53 ตามลำดับ 

        2.  ความคิดเห็นที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย
แบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) 

        2.1 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยแบบจำลองซิปป์ ด้าน
สภาพแวดล้อม ในภาพรวม พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีความ
คิดเห็นในด้านสภาพล้อมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.97-4.47 สามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อยได้ดังนี้ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตามลำดับ 

       2.2 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยแบบจำลองซิปป์ ด้าน
ปัจจัยเบื้องต้น ในภาพรวมพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความ
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คิดเห็นในด้านปัจจัยเบื้องต้น อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.95-4.60 สามารถเรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตามลำดับ 

        2.3  ผลการประเมินโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยแบบจำลองซิปป์ ด้าน
กระบวนการ ในภาพรวมพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน มีความ
คิดเห็นในด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.89-4.53 สามารถเรียงลำดับค่าเฉลีย่
จากมากไปน้อยได้ดังนี้ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตามลำดับ 

        2.4  ผลการประเมินโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยแบบจำลองซิปป์ ด้าน
ผลผลิต ในภาพรวมพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความคิดเห็นใน
ด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.91-4.53 สามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อยได้ดังนี้ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตามลำดับ 
                      ทั้งนี้หากพิจารณาผลการประเมินโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยแบบจำลอง
ซิปป์ ในภาพรวมจากความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 
โดยด้านปัจจัยเบื้องต้นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.60 ในขณะที่ภาพรวมจากความคิดเห็นของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 โดยด้านปัจจัยเบื้องต้นมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดเท่ากับ 4.42 และในภาพรวมจากความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 
โดยด้านสภาพแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.97  

        3.  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมระบบการดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียนด้วยแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model)  

    จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนรูปแบบออนไลน์ในการบริหารสถานศึกษาช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.14-3.85 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน รองลงมาคือ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ มีการบริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ภายใต้บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ มีหน่วยงานภายนอกให้ความรู้เกี่ยวกับระบบช่วยเหลือนักเรียน และประเมินติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
                    อภิปรายผล  

        1. ด้านสภาพแวดล้อม จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมจากความคิดเห็นของ ผู้บริหาร โรงเรียน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันคือมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก อาจเนื่องมาจากทางโรงเรียนได้มีการกำหนดโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/การปฏิบัติงานระบบดูแลนักเรียนอยา่ง
เหมาะสม อีกทั้งโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ต่าง ๆ ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติที่ชัดเจน เพ่ือให้สอดคล้อง
กับแนวทางของภาครัฐในการป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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(COVID-19) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ชูชื่น พงษ์ดี, 2553) ที่พบว่า ในการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ โรงเรียนราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ในเรื่องความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์กับเป้าหมายในด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

        2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมจากความคิดเห็นของผู้บริหาร โรงเรียนมี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด อาจเนื่องจาก ผู้บริหาร
ต้องเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นผู้ประสานงานและคอยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ด้วยความรอบรอบและระมัดระวังอย่างถึงท่ีสุด ณ ในช่วงสถานการณ์ท่ีไม่ปกติที่จะสามารถทำได้ 
ทั้งในส่วนของการเรียนการสอน รวมถึงโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนผ่านทางออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้คณะครู และผู้บริหารโรงเรียนรับรู้ถึงปัญหาของนักเรียนแต่ละคนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ชูชื่น พงษ์ดี, 2553) ที่พบว่า 
ด้านปัจจัยนำเข้า หรือปัจจัยเบื้องต้น (Input) มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในเรื่องของการประเมินความ
พร้อมของวิธีการดำเนินการกับงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และสมรรถภาพบุคลากรที่ สนับสนุนการดำเนินงานของ
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

        3. ด้านกระบวนการ จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมจากความคิดเห็นของผู ้บริหารโรงเรียนมี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด อาจ เนื่องจาก 
ภายในโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในการวางแผน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มี
การกำหนดขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจน ตั้งแต่การติดต่อกับนักเรียนไปจนถึงประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะ
สามารถช่วยเหลือได้ อีกทั้งอาจได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนทีค่อยช่วยเหลือทางโรงเรียนและนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (แววตา พฤกษา, 2550) ที่พบว่า ปัจจัยด้านบริบทและด้านกระบวนการ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากต่อประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) 

        4.  ด้านผลผลิต จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมจากความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนมีข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด อาจเนื่องจาก โครงการเยี่ยม
บ้านนักเรียนออนไลน์ทำให้ครูรับรู้ข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนมากขึ้น ยิ่งเยี่ยมบ้านนักเรียนบ่อยครั้งขึ้น หรือมีการทำ
อย่างต่อเนื่องก็ยิ่งทราบถึงปัญหาและความต้องการของนักเรียน ว่าต้องการให้ทางโรงเรียนช่วยเหลือหรือส่งเสริมด้าน
ใดบ้าง อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการคัดกรองนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงหรือที่มีปัญหา เพ่ือแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เข้าไปดูแลช่วยเหลือได้ทันท่วงที ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อัญชลี ประกายเกียรติ, 2554) ที่พบว่า ประเมิน
โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ด้วยใช้รูปแบบ
การประเมินซิปป์ (CIPP Model) ด้านผลผลิตภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
        1.  งานวิจัยนี้ได้รวบรวมความคิดเห็นจากนักเรียนเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ทราบถึงความ

คิดเห็นและผลการดำเนินโครงการของโรงเรียนควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทุกสายชั้น 
        2.  ควรทำการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ปกครองนักเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบถึงแนวคิด ทัศนคติที่มี

ต่อโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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บทคัดย่อ 
 

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ระดับของสภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา 
โรงเรียนบางเลนวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ประกอบด้วย การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป  2) ระดับของสภาพและ
ปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครปฐม ตามภาระหน้าที่ของงานทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล                       
การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครู โรงเรียนบางเลนวิทยา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                 
   ผลการวิจัยพบว่า 

  1. สภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ อยู ่ในลำดับสูงที ่ส ุด รองลงมาคือ สภาพและปัญหา               
การบริหารงานบุคคล สภาพและปัญหาการบริหารงานการบริหารงานทั่วไป และสภาพและปัญหาการบริหาร
งบประมาณ อยู่ในลำดับสุดท้าย  

  2. สภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ อยู่ในลำดับสูงที่สุด รองลงมาคือ 
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
และการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา อยู่ในลำดับสุดท้าย 

  3. สภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ อยู่ในลำดับ
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สูงสุด รองลงมาคือ การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา และการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทำและจัดหาพัสดุ อยู่ในลำดับสุดท้าย 

  4. สภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในลำดับ
สูงสุด รองลงมาคือ การดำเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการลาทุก
ประเภท อยู่ในลำดับสุดท้าย    

  5. สภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า งานกิจการนักเรียน อยู่ในลำดับสูงที่สุด รองลงมาคือ การจัดระบบ การควบคุมภายใน
หน่วยงาน งานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา และการเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือ
เลิกสถานศึกษา อยู่ในลำดับสุดท้าย                           
 
คำสำคัญ : สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ สภาพและปัญหาการบริหารงานงบประมาณ 
     สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคล สภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไป 
 
บทนำ 

 การบริหารงานอย่างเป็นระบบของสถานศึกษาขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารงาน    
การวางแผนการดำเนินงาน การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล การใช้กลยุทธ์หรือวิธีการของผู้บริหาร เพ่ือเป็นแนวคิด
ในการดำเนินงานต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นั ้น  การบริหารงานในสถานศึกษามี
ความสำคัญต่อการดำเนินงานต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา สอดคล้องกับสำนักงานการปฏิรูป
การศึกษา (2545: 12-73) ได้นำเสนอหลักการและแนวคิดการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ตลอดจนบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของสถานศึกษา ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานวิชาการ มีหลักการและแนวคิดที่ยึดหลัก
โดยสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคมอยางแท้จริง โดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง 
และชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานมุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรียนมี
ความสำคัญสูงสุด มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้ง
เป็นเครือขา่ย และ    แหล่งการเรียนรู้ มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีดัชนีชี้วัดคุณภาพ
การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกช่วงชั้น มุ่งส่งเสริมให้
มีการร่วมมือเป็นเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและพัฒนาการศึกษา การบริหารงาน
งบประมาณยึดหลักความเท่าเทียมกันและความเสมอภาคทางโอกาสการศึกษาของผู้เรียนในการจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลสำหรับผู้เรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนอย่างเท่าเทียมกนและจัดสรรเพ่ิมเติมให้แก่
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ผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษตามความจำเป็น มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ             
การจัดการงบประมาณ โดยให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ มีความคล่องตัว ควบคู ่กับ               
ความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้จากผลสำเร็จของงานและทรัพยากรที่ใช้ ยึดหลักการกระจาย
อำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้เป็นวงเงินรวมแก่สถานศึกษา มุ่งพัฒนาขีด
ความสามารถใน การบร ิหารจ ัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการของการเง ิน 7 ด ้าน คือ                            
1) การวางแผนงบประมาณ 2) การคำนวณต้นทุนผลผลิต 3) การจัดระบบการจัดหาพัสดุ 4) การบริหารทาง
การเงินและการควบคุมงบประมาณ 5) การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน 6) การบริหารสินทรัพย์ 
และ 7) การตรวจสอบภายใน มุ่งส่งเสริมการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงินและ
ทรัพย์สินจากทุกส่วนของสังคมมาใช้เพื ่อการจัดและการพัฒนาการศึกษาด้านการบริหารบุคคล ยึดหลัก                 
การบริหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรอยางต่อเนื่อง เกิดความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาตามนโยบาย กฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด ยึดหลักธรรมาภิบาล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
ยึดหลักให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาด้วยตนเองให้มากที่สุด โดยเขตพื้นที่
การศึกษามีหน้าที่กำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้น
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตามกฎเกณฑ์ กติกา ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสม สามารถเชื่อมโยง ติดต่อ สื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย                     
การบริหารงานทั่วไปเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยประสานส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารงานอื่น ๆ 
บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม สนับสนุน
และการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการใหบ้ริการการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามบทบาทของสถานศึกษา ตลอดจนการจัดและให้บริการการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื ่น ๆ ดังนั ้นจะเห็นว่าในการบริหารงานสถานศึกษา                    
จึงมีความสำคัญมากและส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถดำเนินงานตาม
แผนการบริหารงานทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
งบประมาณ และการบริหารงานทั่วไปอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรมีความพึงพอใจกับงานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติงาน
สำเร็จตรงตามเป้าหมายของสถานศึกษาทีต้ั่งไว้  

จากสภาพความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา  สภาพและ
ปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครปฐม ซึ่งผลการวิจัยจะนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาให้สามารถบริหารงานในด้านต่าง  ๆไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายและความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
   1. เพ่ือศึกษาระดับของสภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทัว่ไป 
   2. เพ่ือศึกษาระดับของสภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ตามภาระหน้าที่ของงานทั้ง 4 ด้าน  ประกอบด้วย     
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎี และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง มี 3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อคำถามเกี่ยวกับเพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด และประสบการณ์การทำงานในสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ (checklist) 
   ตอนที่ 2 สอบถามระดับของสภาพและปัญหาการบริหารงานของครู จำแนกตามตัวแปร
องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale)  
   การกำหนดค่าคะแนนของแบบสอบถาม ผ ู ้ว ิจ ัยได ้กำหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ 
แต่ละระดับมีความหมายดังนี้ 
   1    หมายถึง   สภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา    อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   2    หมายถึง   สภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา    อยู่ในระดับน้อย 
   3    หมายถึง   สภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา    อยู่ในระดับปานกลาง 
   4    หมายถึง   สภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา    อยู่ในระดับมาก 
   5    หมายถึง   สภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา    อยู่ในระดับมากที่สุด  
   การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
   ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลำดับ ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสภาพและปัญหา                 
การบริหารงานในสถานศึกษาของครู แล้วกำหนดรูปแบบ และโครงสร้างของแบบสอบถาม 
   ขั้นที่ 2 กำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ให้ครอบคลุมนิยามตัวแปรและนำมาจัดทำเป็นข้อกระทง
คำถามสำหรับการวิจัย  
   ขั้นที่ 3 นำกระทงคำถามที่สร้างขึ้น ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา (content validity) ของ
ข้อกระทงคำถาม แล้วนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item-
Objective Congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67 และ 1.00 ได้
กระทงคำถามสภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา จำนวน 83 ข้อ  
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   ขั ้นที ่ 4 ปรับปรุงข้อกระทงคำถามในด้านการใช้ภาษา ให้มีความเหมาะสมและถูกต้อ ง              
และจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนำไปใช้เก็บข้อมูลกับประชากร 
   การเก็บรวบรวมข้อม 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครัง้นี้ มีหลักในการดำเนินงาน ดังนี้ 
   1. ขอความอนุเคราะห์จากผู ้อำนวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา เพื ่อจัดทำหนังสือขอ              
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2. ดำเนินการจัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 38 ฉบับ ไปยังข้าราชการครู โรงเรียนบางเลนวิทยา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เพื่อขอความอนุเคราะห์ตอบคำถามในแบบสอบถาม 
โดยผู้วิจัยรบัคืนเอง ตามวัน เวลาที่นัดหมาย ได้แบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน 38 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
   3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา เพื่อนำมาลงรหัสข้อมูลแล้ว
นำไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 
   การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยดังนี้ 
   1. นำแบบสอบถามทั้งหมดจัดทำ ดังนี้ 
    1.1 จัดระเบียบข้อมูลโดยวิธีลงรหัส 
    1.2 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
    1.3 นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตาราง และการพรรณนาความตาม
ความหมายจากค่าสถิติที่วิเคราะห์ไว้ 
   2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามลักษณะของแบบสอบถามในแต่ละตอนดังนี้ 
    2.1 การวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
    2.2 การวิเคราะห์ระดับสภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา โรงเรียน                   

บางเลนวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐมของครู โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅)                           
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายตามเกณฑ์ดังนี้ 
      2.2.1 การแปลความหมายระดับสภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา 
โรงเรียนบางเลนวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม นำไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขต
ของค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้ 
    ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 แสดงว่ามีสภาพและปัญหาการบริหารงาน  อยู่ในระดับมากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 แสดงว่ามีสภาพและปัญหาการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก 
    ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 แสดงว่ามีสภาพและปัญหาการบริหารงาน อยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 แสดงว่ามีสภาพและปัญหาการบริหารงาน อยู่ในระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 แสดงว่ามีสภาพและปัญหาการบริหารงาน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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สรุปผลกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้ 
  1. สภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา สังกัดสำนักงาน เขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ อยู ่ในลำดับสูงที ่ส ุด รองลงมาคือ สภาพและปัญหา                          
การบริหารงานบุคคล สภาพและปัญหาการบริหารงานการบริหารงานทั่วไป และสภาพและปัญหาการบริหาร
งบประมาณ อยู่ในลำดับสุดท้าย  

  2. สภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ อยู่ในลำดับสูงที่สุด รองลงมาคือ 
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
และการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา อยู่ในลำดับสุดท้าย 

  3. สภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ อยู่ในลำดับ
สูงสุด รองลงมาคือ การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา และการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทำและจัดหาพัสดุ อยู่ในลำดับสุดท้าย 

  4. สภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทาง  การศึกษา อยู่ในลำดับ
สูงสุด รองลงมาคือ การดำเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการลาทุก
ประเภท อยู่ในลำดับสุดท้าย    
  5. สภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า งานกิจการนักเรียน อยู่ในลำดับสูงที่สุด รองลงมาคือ การจัดระบบ  การควบคุมภายใน
หน่วยงาน งานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา และการเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือ
เลิกสถานศึกษา อยู่ในลำดับสุดท้าย 
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ข้อเสนอแนะ 
  จากข้อค้นพบผลการวิจัยเรื ่อง สภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา โรงเรียน              
บางเลนวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
   1. ข้อเสนอแนะเพื่อน ำไปใช้ 
    1.1 จากผลการวิจัย พบว่า แสดงว่าสภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา 
โรงเรียนบางเลนวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การตรวจสอบ ติดตามและรายงาน          
การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ อยู่ในล าดับสูงสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดท าแผนการตรวจสอบ 
ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส จัดท าแผนการก ากับตรวจสอบติดตามและ
ป้องกันความเสี่ยงส าหรับโครงการที ่มีความเสี ่ยงสูง  ประสานแผนและด าเนินการตรวจสอบและป้องกัน       
ความเสี่ยงส าหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมทั้งเสนอ
ข้อปัญหาที่อาจท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ เพ่ือให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 
    1.2 จากผลการวิจัย พบว่า แสดงว่าสภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา 
โรงเรียนบางเลนวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ด้านการบริหารงานบุคคล โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อยู่ในล าดับสูงสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรส ารวจและรวบรวมข้อมูลการขอให้มี
และเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทาง     
การศึกษา เพื ่อชี ้แจงท าความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี             
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงานผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสนอขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 
    1.3 จากผลการวิจัย พบว่า สภาพและปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา โรงเรียน     
บางเลนวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า งานกิจการนักเรียน อยู่ในล าดับสูงที่สุด  ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับงานกิจการนักเรียน จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนที่ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน เข้าถึงและพัฒนานักเรียน โดยผ่านกระบวนการวางแผนและการบริหารจัดการเพื่อสร้าง
คุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย ผ่านกระบวนการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
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   2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป 
    2.1 ควรศึกษารูปแบบของการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา 
    2.2 ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารสถานศึกษา 
    2.3 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อบริหารสถานศึกษา 

    2.4 ควรก าหนดกรอบทิศทางจากสภาพและปัญหาของการวิจัยในครั้งนี้  เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือการบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

 การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเซกา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อ
ประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเซกา  ในภาพรวมและจำแนกรายด้าน 4 
ด้าน ได้แก่ (1) การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)  (2) การประเมินปัจจัยหรือ
ทรัพยากร  (Input Evaluation)  (3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และ (4) การ
ประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  2. เพื่อประเมินระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการดำเนิน
โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเซกา จำแนกรายด้าน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  (2) ด้านการส่งเสริมนักเรียน (3) ด้านการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา (4) ด้านการส่ง
ต่อ และ (5) ด้านการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 13 คน  ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน  222 คน ผู้บริหารและครู 
จำนวน  46 คน และนักเรียน จำนวน  222 คน รวม 503 คน ได้มาโดยใช้วิธีการแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling Technique) เครื่องมือท่ีใช้เป็นสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า จำนวน 2 ชุด ชุดท่ี 1 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ชุดท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเซกา สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ผลการประเมินพบว่า 
 1. การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเซกา พบว่าโดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านผลผลิต 
ด้านปัจจัย และด้านกระบวนการ ตามลำดับ สามารถสรุปเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  1.1 ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีความสำคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือเห็น
ว่าความสำคัญและความจำเป็นของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  1.2 ด้านปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากร (Input Evaluation) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
โรงเรียนมีการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของครูท่ีปรึกษาและครูประจำช้ันเป็นไปอย่างเป็นระบบมากท่ีสุด รองลงมา
คือผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการดูแลบุตรหลานของตน และครูท่ีปรึกษาหรือครูประจำช้ันจัดทำ
ระบบสารสนเทศนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
  1.3 ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยครูประจำช้ัน
ทำการคัดกรองนักเรียนได้เหมาะสมมากท่ีสุด รองลงมาคือครูประจำช้ันได้ทำความรู้จักกับนักเรียนเป็น
รายบุคคล และครูประจำช้ันได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการป้องกันและแกไ้ขปัญหานักเรียน 
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  1.4 ด้านประเมินผลผลิต (Product Evaluation) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โครงการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้แสดงออกตามสภาพของตนเองมากท่ีสุด 
รองลงมาคือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
 2. ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนโดยใช้กรอบการดำเนินงานของครูท่ีปรึกษาและครู
ประจำช้ัน ต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการดำเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการส่งต่อ และด้านการส่งเสริม
นักเรียน ตามลำดับ สามารถสรุปเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  2.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและการคัดกรอง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยนักเรียนมีความต้องการโครงการนี้ในระดับมาก รองลงมาคือเห็นว่าครูท่ีปรึกษาหรือครูประจำช้ันได้ทำ
ความรู้จักกับนักเรียนในระดับมาก และนักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพจากครูท่ีปรึกษา/ครูประจำช้ันหรือ
โรงเรียนในระดับมากเช่นกัน ตามลำดับ 
  2.2 ด้านการส่งเสริมนักเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปฏิบัติบ่อยครั้ง หรือปฏิบัติ
ได้ผลดี โดยนักเรียนได้รับคำแนะนำจากครูท่ีปรึกษาหรือครูประจำช้ันหรือโรงเรียนในด้านการป้องกันตนเองให้
พ้นภัยจากบุคคลและสังคมมากท่ีสุด รองลงมาคือนักเรียนได้รับคำแนะนำด้านการเรียนจากครูท่ีปรึกษาหรือครู
ประจำช้ัน และนักเรียนได้รับทราบการรายงานผลด้านการเรียนจากครูท่ีปรึกษาหรือครูประจำช้ัน ตามลำดับ
  2.3 ด้านการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปฏิบัติบ่อยครั้ง หรือ
ปฏิบัติได้ผลดี โดยนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมชุมนุม ชมรม กิจกรรมลูกเสือและ
กิจกรรมยุวกาชาดมากท่ีสุด รองลงมาคือผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียน และครูท่ีปรึกษาหรือ
ครูประจำช้ันได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโทษของสารเสพติด ตามลำดับ 
  2.4 ด้านการส่งต่อ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปฏิบัติเป็นบางครั้ง หรือปฏิบัติได้ผล
พอใช้ โดยครูท่ีปรึกษาหรือครูประจำช้ัน มีการบันทึกข้อมูล/รายละเอียด ของนักเรียนท่ีมีปัญหา ประกอบการ
ส่งต่อ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ครูท่ีปรึกษาหรือครูประจำช้ันมีการประสานงานเพื่อติดตามครูท่ีรับช่วงเพื่อดูแล
แก้ไขนักเรียนท่ีถูกส่งต่อ และครูฝ่ายปกครอง/ครูแนะแนว ได้ส่งต่อนักเรียนท่ีแก้ปัญหาไม่ได้ไปยังฝ่ายบริหาร 
ตามลำดับ 
  2.5 ด้านการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปฏิบัติ
บ่อยครั้ง หรือปฏิบัติได้ผลดี โดยนักเรียนมีความคิดเห็นว่าควรจะดำเนินโครงการนี้ต่อไปมากท่ีสุด รองลงมาคือ
เห็นว่าโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นประโยชน์แก่นักเรียนมาก และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
ระบบการดูแลนักเรียนของโรงเรียนมาก ตามลำดับ 

 
คำสำคัญ  :  การประเมินโครงการ, ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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 การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพฒันาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เก่ง 
และมีคุณภาพพร้อมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง "คนไทยในอนาคต 
จะต้องมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ท่ีมี
ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิดผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง" (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน, 2563 หน้า 22)  ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุว่า การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข หมวด 4 มาตรา 
22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ และมาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความ
ประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการ
สอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา  
    สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และ
จุดเน้นในการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมอบหมายให้ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ดำเนินการขับเคล่ือนโดยคำนึงถึงสิทธิของนักเรียนให้ได้รบัโอกาสทาง
การศึกษาด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานระบวนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการหนึง่ในการบริหารสถานศึกษา ซึ่ง
สถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน นักเรียนทุกคนจะต้อง
ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการท่ีถูกต้องเหมาะสมและทัน
การณ์ ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2563, หน้า 1)  
 จากการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีผ่านมา โรงเรียนได้ดูแล จัดการ
ปัญหาของผู้เรียน ให้การคุ้มครอง ป้องกัน ดูแล แก้ไข ให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้อยู่ในระบบการศึกษาได้ตลอดหลักสูตรอย่างมีแบบแผนและมีข้ันตอน และดำเนินการ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนท้ังด้านสุขภาพกายใจ ด้านการเรียนรู้ ด้านสวัสดิการและความปลอดภัย ด้านการ
ปกป้องคุ้มครอง การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดย
มีงานแนะแนวเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียนในการร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา และร่วมแก้ปัญหาการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง (โรงเรียนอนุบาลเซกา, 2563) 
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  ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ผู้รายงาน
ในฐานะรองผู้อำนวยการโรงเรียนจึงมีความสนใจท่ีจะประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยนำ
รูปแบบการประเมินแบบซิป โมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam, D. L, 2003) ซึ่งผลท่ีได้
จากการประเมินจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเซกาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย ไว้ดังนี ้

  ในการศึกษาครั้งนี้ผู้รายงานได้กำหนดวัตถุประสงค์ ไว้ดังนี ้
  1. เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเซกา สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) 
  2. เพื่อประเมินระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเซกา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเซกา ปีการศึกษา 2564  จำนวน 2,085 คน จำแนกเป็น 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 13 คน ผู้บริหารและครู จำนวน 46 คน ผู้ปกครองนักเรียน 
จำนวน 1,013 คน และนักเรียน จำนวน 1,013 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้รับผิดชอบโครงการ และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเซกา ปีการศึกษา 
2564 ผู้วิจัยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตาราง Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 503 คน 
จำแนกเป็น คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 13 คน ผู้บริหารและครู จำนวน 46 คน ผู้ปกครอง
นักเรียน จำนวน 222 คน และนักเรียน จำนวน 222 คน โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Random Sampling) 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือในการเก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม 2 ชุด แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
   ชุดท่ี 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้บริหาร
และครู และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเซกา  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้   
     ตอนท่ี 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-list) 
     ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ รวมทั้งส้ิน 43 ข้อ  
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     ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีลักษณะเป็นแบบ
ปลายเปิด 
    ชุดท่ี 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
เกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเซกา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้  
     ตอนท่ี 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-list) 
     ตอนท่ี 2  การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีลักษณะเป็นแบบมาตร
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5  ระดับ รวมท้ังส้ิน 35 ข้อ  
      ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี 
ลักษณะเป็นแบบปลายเปิด 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวม ดังนี้ 
  1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
   1.1  ผู้ประเมินขอความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียน  
คณะกรรมการบริหารโครงการ  คณะครู   ผู้ปกครองนักเรียน  และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเซกา  ช้ีแจงทำ
ความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่างถึงวัตถุประสงค์ในการประเมินโครงการ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริง    
   1.2 ผู้ประเมินเป็นผู้แจกแบบสอบถาม ให้กับกลุ่มตัวอย่าง 
   1.3 ผู้ประเมินเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ถ้าได้แบบสอบถามไม่ครบ ผู้รายงานจะได้ติดตาม
สอบถามต่อไป 
  2.  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกรายการ 
   ผู้รายงานเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกรายการเกี่ยวกับค่าเฉล่ียของระดับผลการ
เรียนของนักเรียน ผลการเรียนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเบียน
และวัดผลของโรงเรียน บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกรายการ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. สถิติพื้นฐาน 

   ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

 2. สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
   การหาอำนาจจำแนก (Item total Correlation) การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดย
ใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s) 
 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยสรุปเป็นประเด็นสำคัญดังนี้ 
  1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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   1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่าส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 51 ปี 
ขึ้นไป อาชีพธุรกิจส่วนตัว  
   1.2 ผู้ปกครองนักเรียน ส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว 
เกษตรกรรม และรับจ้างท่ัวไป   
   1.3 ผู้รับผิดชอบโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ 31 – 
40 ปี 
   1.4 นักเรียน พบว่า ส่วนมากเป็นนักเรียนชาย 
  2. ผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเซกา สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
   2.1 การประเมินโดยใช้กรอบการประเมิน CIPP Model สามารถสรุปได้ดังนี้ 
    2.1.1 ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับปฏิบัติบ่อยครั้ง หรือปฏิบัติได้ผลดี มีจำนวน 7 รายการ จาก 9 
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้รับผิดชอบโครงการ มี
ความเห็นว่า การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีความสำคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือเห็นว่าความสำคัญ
และความจำเป็นของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน 
    2.1.2 ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร (Input Evaluation) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับปฏิบัติบ่อยครั้งหรือปฏิบัติได้ผลดี และทุกรายการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้รับผิดชอบโครงการ มีความเห็นว่า การรายงานข้อมูลต่าง 
ๆ ของครูท่ีปรึกษาเป็นไปอย่างเป็นระบบมากท่ีสุด รองลงมาคือผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการ
ดูแลบุตรหลานของตน และครูท่ีปรึกษาหรือครูประจำช้ันจัดทำระบบสารสนเทศนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ 
    2.1.3 ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับปฏิบัติบ่อยครั้งหรือปฏิบัติได้ผลดี โดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และผู้รับผิดชอบโครงการ มีความเห็นว่าครูประจำช้ันทำการคัดกรองนักเรียนได้เหมาะสมมากท่ีสุด 
รองลงมาคือครูประจำช้ันได้ทำความรู้จักกับนักเรียนเป็นรายบุคคล และครูประจำช้ันได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
    2.1.4 ด้านประเมินผลผลิต (Product Evaluation) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับปฏิบัติบ่อยครั้งหรือปฏิบัติได้ผลดี โดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และผู้รับผิดชอบโครงการ มีความเห็นว่า โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้นักเรียน
ได้รับการส่งเสริมให้แสดงออกตามสภาพของตนเองมากท่ีสุด รองลงมาคือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส่งผลให้สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนของ
ท่านมีประสิทธิภาพ 
   จากผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเซกา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  ท้ัง 4 ด้าน ตามกรอบการประเมิน CIPP Model  ผล
การศึกษา พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก หมายถึง โดยภาพรวมของโครงการผลการประเมินอยู่ในระดับ
ปฏิบัติบ่อยครั้ง หรือปฏิบัติได้ผลดี  โดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน และ
ผู้รับผิดชอบโครงการ มีความเห็นว่าโรงเรียนอนุบาลเซกา มีการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ
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นักเรียนด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมได้ดีท่ีสุดหรือมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านผลผลิต ด้าน
ปัจจัย และด้านกระบวนการ ตามลำดับ 
  2.2 การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนโดยใช้กรอบการดำเนินงานของครูท่ีปรึกษาและครู
ประจำช้ัน 
   2.2.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและการคัดกรอง ผลการประเมินอยู่ในระดับปาน
กลาง ปฏิบัติเป็นบางครั้ง หรือปฏิบัติได้ผลพอใช้ โดยนักเรียนมีความคิดเห็นว่า นักเรียนมีความต้องการ
โครงการนี้ในระดับมาก รองลงมาคือเห็นว่าครูท่ีปรึกษาหรือครูประจำช้ันได้ทำความรู้จักกับนักเรียนในระดับ
มาก และนักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพจากครูท่ีปรึกษา/ครูประจำช้ันหรือโรงเรียน ในระดับมากเช่นกัน 
ตามลำดับ 
   2.2.2 ด้านการส่งเสริมนักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ปฏิบัติบ่อยครั้ง หรือปฏิบัติ
ได้ผลดี โดยนักเรียนมีความคิดเห็นว่า นักเรียนได้รับคำแนะนำจากครูท่ีปรึกษาหรือครูประจำช้ันหรือโรงเรียนใน
ด้านการป้องกันตนเองให้พ้นภัยจากบุคคลและสังคมมากท่ีสุด รองลงมาคือนักเรียนได้รับคำแนะนำด้านการ
เรียนจากครูท่ีปรึกษาหรือครูประจำช้ัน และนักเรียนได้รับทราบการรายงานผลด้านการเรียนจากครูท่ีปรึกษา
หรือครูประจำช้ัน ตามลำดับ 
   2.2.3 ด้านการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ปฏิบัติบ่อยครั้ง 
หรือปฏิบัติได้ผลดี โดยนักเรียนมีความคิดเห็นว่า นักเรียนได้รว่มกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมชุมนุม 
ชมรม กิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารมากท่ีสุด รองลงมาคือผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมใน
การดูแลนักเรียน และครูท่ีปรึกษาหรือครูประจำช้ันได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโทษของสารเสพติด ตามลำดับ 
   2.2.4 ด้านการส่งต่อ ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ปฏิบัติเป็นบางครั้ง หรือปฏิบัติ
ได้ผลพอใช้ โดยนักเรียนมีความคิดเห็นว่า ครูท่ีปรึกษาหรือครูประจำช้ัน มีการบันทึกข้อมูล/รายละเอียด ของ
นักเรียนท่ีมีปัญหา ประกอบการส่งต่อ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ครูท่ีปรึกษาหรือครูประจำช้ันมีการประสานงาน
เพื่อติดตามครูท่ีรับช่วงเพื่อดูแลแก้ไขนักเรียนท่ีถูกส่งต่อ และครูฝ่ายปกครอง/ครูแนะแนว ได้ส่งต่อนกัเรียนท่ี
แก้ปัญหาไม่ได้ไปยังฝ่ายบริหาร ตามลำดับ 
   2.2.5 ด้านการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
ปฏิบัติบ่อยครั้ง หรือปฏิบัติได้ผลดี โดยนักเรียนมีความคิดเห็นว่า ควรจะดำเนินโครงการนี้ต่อไปมากท่ีสุด 
รองลงมาคือเห็นว่าโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นประโยชน์แก่นักเรียนมาก และนกัเรียนมี
ความพึงพอใจต่อระบบการดูแลนักเรียนของโรงเรยีนมาก ตามลำดับ 
  3.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถสรุปได้ดังนี้ 
   3.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
    3.1.1 อุปสรรค/ปัญหาท่ีเกิดกับโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
อนุบาลเซกา เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ การประสานงานของฝ่าย/งานต่างๆ ไม่ชัดเจน ครูมีภาระงาน
มาก ความเข้าใจตรงกันในระเบียบต่างๆ ของครูและผู้ปกครอง ไม่ตรงกันและการมีส่วนร่วมของชุมชนยังไม่
ชัดเจน 
    3.1.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น โรงเรียนต้องลดภาระงานอื่นๆ งานของครูท่ี
นอกเหนือจากงานสอนและครูต้องดูแลนักเรียนใกล้ชิดมากขึ้น มีการประสานผู้มีกำลังช่วยเหลือด้าน
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ทุนการศึกษานักเรียน สร้างความเข้าใจท่ีระหว่างครูกับผู้ปกครอง และโรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ต่อชุมชนมากขึ้น  
    3.1.3 ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด คือ การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน 
   3.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักเรียน 
    3.2.1 นักเรียนต้องการให้ครูท่ีปรึกษาหรือครูประจำช้ัน ดำเนินการเพื่อให้การดูแล
นักเรียนในห้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนต้องการให้ครูท่ีปรึกษาดูแลนักเรียนใกล้ชิดมากขึ้น 
ชวนพูดคุยเรื่องต่างๆ ตักเตือนนักเรียนท่ีประพฤติผิด จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักเรียน และเคร่งครัด
เรื่องกฎระเบียบและมารยาทในห้องเรียน  
    3.2.2 นักเรียนต้องการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนร่วมกับครู โดยช่วย
ดูแลนักเรียน และช่วยเหลือนักเรียนใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น มีการพูดคุยกับนักเรียนก่อนออกจากบ้านมาโรงเรียน 
คอยติดตามเรื่องการเรียนเป็นประจำ ไม่ให้นักเรียนเอาโทรศัพท์มาโรงเรียน ตรวจสอบการมาเรียนกับครูท่ี
ปรึกษาหรือครูประจำช้ันและสังเกตพฤติกรรมนักเรียนอยู่เสมอ 
    3.2.3 ปัญหาหรืออุปสรรค เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีพบ คือ นักเรียน
ไม่สนใจการเรียน ติดเพื่อน ติดเกม เข้าเรียนสาย แอบเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียน ไม่มีเงินมาโรงเรียน ไม่เช่ือฟัง
ครู ไม่สนใจทำกิจกรรม  
    3.2.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน คือ ครูมีการรายงานพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบทุกระยะ 
นักเรียนช่วยกันทำความสะอาด ครูพบนักเรียนในคาบโฮมรูมและคาบแนะแนว 
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1.  ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการประเมินไปใช้ มีดังนี้   
         1.1 ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบโครงการในการริเริ่มจัดทำโครงการ 
         1.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยหรือทรัพยากร (Input Evaluation) สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ ในการตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับการวางแผนดำเนินโครงการ 
         1.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
การตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อตัดสินใจปรับปรุงกิจกรรมและวิธีดำเนินโครงการ  
         1.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อตัดสินคุณค่าและอนาคตของโครงการว่าจะดำเนินงานต่อไป
หรือยุติโครงการ หรือเปล่ียนจากโครงการเป็นงานประจำต่อไป 
                    1.5 ผลการประเมินโครงการตามทัศนะของนักเรียนจะทำให้ทราบว่านักเรียน เกิดความพึง
พอใจจากการดำเนินโครงการมากน้อยเพียงใด ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้สอดคลอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน 
         1.6 การประเมินโครงการในครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ซึ่งเป็น
รูปแบบการประเมินท่ีครอบคลุมปัจจัยในการบริหารโครงการและสอดคล้องกับการประเมินทางการศึกษา 
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สามารถนำรูปแบบการประเมินดังกล่าวนี้ไปใช้ประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือโครงการอื่น ๆ 
ได้ 
     2.  ข้อเสนอแนะสำหรับการการประเมินครั้งต่อไป มีดังนี้ 
           2.1 ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
           2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการดำเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา หรือระดับการศึกษาข้ันฟื้นฐาน 
   2.3 ควรศึกษาความสัมพันธ์ผลการประเมินโครงการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนกับคุณภาพของผู้เรียนตามผลการประเมินระดับชาติต่าง ๆ 
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รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาวิถีใหม่ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
Educational management new normal model under the Educational primary  

Nonthaburi office 1 in Covid 19 
 

ณัฐริน เจริญเกียรติบวร 
 

บทคัดย่อ 
การวิจ ัยครั ้งนี้ เป็นการวิจ ัยจากผลวิจ ัยข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์  

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 
1  มาพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ สร้างรูปแบบการจัดการศึกษาวิถีใหม่ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
วิธีดำเนินการวิจัย แบ่งระยะการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาวิถีใหม่ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใช้วิธีการเชิงคุณภาพเป็นหลัก เพื่อพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาวิถีใหม่ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตรวจสอบร่างรูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดประชุม
อภ ิปรายหาฉ ันทามต ิจากพหุค ุณล ักษณะ (Multi- Attribute Consensus Reaching : MACR)  โ ดย
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติ จำนวน 17 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 คน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน
ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ จำนวน 4 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน อาจารย์มหาวิทยาลัย 3 คน 
ผู ้ทรงคุณวุฒิ 2 คน และครูวิชาการโรงเรียน จำนวน 3 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์เนื้อหาแล้ว
สรุปและนำเสนอ  และขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้และประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนทั้งหมด 105 คน 
ตรวจสอบ ความเป็นประโยชน์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของรูปแบบการจัดการศึกษาวิถีใหม่ของ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบทดสอบ 
 ผลการวิจัย พบว่า  1. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาวิถีใหม่ของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ลักษณะของรูปแบบเป็นการดำเนินงาน 3 ระดับที่สัมพันธ์กัน คือ 1) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีข้ันตอนย่อย ดังนี้  (1) วางแผนเตรียมพร้อม ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียน
การสอน (2) ปฏิบัติเต็มกำลัง (3) นิเทศ กำกับ ติดตาม  (4) รายงาน สะท้อนผล  2) ระดับโรงเรียน มีขั้นตอนย่อย 
ดังนี้ (1) วางแผนเตรียมพร้อม 2. จัดรูปแบบการจัดการศึกษาวิถีใหม่ (2) ปฏิบัติเต็มกำลัง (3) นิเทศ กำกับ ติดตาม  
(4) รายงาน สะท้อนผล  3) ระดับบุคคล มีขั้นตอนย่อย ดังนี้ (1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้  (2) มีนวัตกรรมการ
เรียนรู้ (3) สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ (4) ติดตามผลการจัดการเรียนรู้ (6) สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้  
 2. ผลการประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาวิถีใหม่ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือการใช้รูปแบบ พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการใช้
รูปแบบอยู่ในระดับมาก   
 ผลการวิจัยมีข้อค้นพบว่าในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 นั้นหลักสูตรสถานศึกษาควรเป็นหลักสูตรแบบยืดหยุ่นและสามารถปรับตามสถานการณ์ที่กระทบต่อการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งในบางพื้นที่อาจจะไม่สามารถวัดผลและประเมินผลผู้เรียนได้ตามตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา 

 

คำสำคัญ  รูปแบบการพัฒนา/ การจัดการศึกษาวิถีใหม่ 
 
บทนำ 

โลกในกระแสแห่งการเปลี ่ยนแปลงที ่รวดเร ็ว ภายใต้สภาวการณ์ที ่ เต็มไปด้วยความผันผวน 
(Volatility) เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ามกลาง ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความซับซ้อน (Complexity) ของ
สถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เกิดสภาวะคลุมเครือ (Ambiguity) จนยากจะคาดการณ์ได้ (Wolf, 2007) 
สังคมต้องเผชิญทั้งในเรื ่องของการแข่งขัน ในภาครัฐและธุรกิจที่เพิ ่มขึ้นจากคู่แข่งทั้งในและนอกประเทศ  
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำไปสู่ความได้เปรียบ - เสียเปรียบในการแข่งขันในช่วง
เปลี่ยนผ่านจากยุคอุตสาหกรรมไปสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge - based Society)  และผลกระทบจาก
สถานการณ์มหาวิกฤติ Covid-19 ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากรและแรงงาน องค์กรที่มีการทำงานแบบ
ดั้งเดิมอาจจะต้องพัฒนาเพื่อป้องกันไม่ให้องค์กรล่มสลายแล้วยังนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการปรับตัวได้อย่างยืดหยุ่น (resilience) โดยเฉพาะหน่วยงานด้านการศึกษาที่จะต้องปรับเปลี่ยนจากทุก
หลักการแนวคิดและทุกทฤษฎีสู่การจัดการศึกษาวิถีใหม่ เพื่อผลักดันให้ก้าวไปสู่การเป็นฐานการผลิตทุน
มนุษย์ (Human Capital) ที่เป็นเลิศ (Office of the Basic Education Commission, 2020) 

 การจัดการศึกษาของทุกประเทศได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์โควิด–19 โดยมีการหยุด การ
เรียนการสอนทั้งในลักษณะที่หยุดทั่วประเทศทำให้นักเรียนจำนวนกว่า 1.5 พันล้านคน หรือมากกว่า 90% ของ
นักเรียนทั้งหมดในโลกได้รับผลกระทบในกระบวนการเรียนรู้ สำหรับประเทศไทย ศูนย์บริหารสถานการณ์โค
วิด-19 (ศบค.) กำหนดให้เปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค. 2563 ระยะแรกโดยให้ทยอยผ่อนผันการใช้อาคาร
สถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการศึกษา รูปแบบการเรียนการสอน ให้มีการดำเนินการทั้ง
แบบออนแอร์ผ่าน DLTV ออนไลน์ และออฟไลน์ในชั้นเรียน ซึ่งจะใช้วิธีผสมผสาน หรืออาจจะเป็นการเรียนรู้ที่
บ้านกับครอบครัว อย่าง Home School แล้วแต่ความเหมาะสม และบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ซึง
สถานศึกษาบางแห่งยังประสบปัญหาเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในโลกการศึกษา แล้วจะ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ทักษะและหลักสูตรของโลกการศึกษารูปแบบใหม่หลังจาก
นี้ควรมีหน้าตาแบบไหน เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทด้านการเรียนรู้อย่างไร ฯลฯ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมี
ความจำเป็นต้องหาวิธีการในการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้ภายใต้ ความปกติใหม่ (New Normal) ทั้งด้านการจัดรูปแบบการเรียนการสอน การพัฒนาครูให้พร้อมสู่
โลกยุคใหม่ การบริหารหลักสูตร รวมถึงการรับฟังเสียงสะท้อนจากครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมช น จาก
ผลกระทบ วิกฤต Covid-19 ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขตามวิถี 
New Normal เพราะปัจจุบันโลกได้ก้าวสู่สังคมแห่งความรู้อย่างชัดเจน องค์ความรู้ต่างๆ ที่ผ่านการวิจัยช่วยให้
ได้มาซึ่งข้อมูลความรู้ที่สำมารถนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศได้อย่างถูกต้อง การวิจัยจึงเป็นพลังที่สำคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ (เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2557) สิ่งที่สำคัญคือ การ
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เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของครูและนักเรียนในการรับมือกับ New Normal ของ
การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ของเราทุกคน รวมถึงการบริหารจัดการศึกษาที่ไม่เหมือนเดิมอีก
ต่อไป  

จาการผลการวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1, 2564) พบว่า การ
จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพนั้น ทุกภาคส่วนจะต้องทำงานร่วมกัน ทั้งระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
จะต้องคอยสนับสนุน เป็นพ่ีเลี้ยง เป็นที่ปรึกษาในทุกมิติ ลงสู่ระดับโรงเรียนที่เป็นระดับในการปฏิบัติที่แบก
รับภาระงานภายใต้สถานการณ์ท่ีจะต้องวิเคราะห์วันต่อวันไปพร้อมกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ทั้งในระบบ
โรงเรียน การจัดการเรียนรู้ของครู รวมทั้งการเข้าถึงการเรียนรู้ของนักเรียน และรับครูที่เป็นตัวหลักครูจะต้อง
ปรับเปลี่ยนเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ หรือ Learning Facilitator สามารถในการเชื่อมโยงหลักสูตร วิธีการ
สอนและการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องร่วมกับโรงเรียนในการ
ออกแบบ แพลตฟอร์มสนับสนุนเพื่อการพัฒนาครูอย่างยั่งยืน (Supporting Platform for New Normal 
Teachers) มีระบบนิเทศติดตามแบบระบบพีเ่ลี้ยงและให้คำปรึกษา ผู้บริหารต้องสร้างทัศนคติเชิงบวกและเป็น
ต้นแบบในการเอาเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือหรือเครื่องอำนวยความสะดวกการฝึกสอนผ่านระบบ EdTech 
ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ตามศักยภาพและความพร้อม สร้างบรรยากาศและแนวคิดว่าอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้ 
จากผลการวิจัยของนักการศึกษาและนักวิจัยอย่าง Lassoued, Alhendawi, & Bashitialshaaer (2020)  
Marek, Chew, & Wu (2021) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า ปัญหาการเรียนแบบออนไลน์คือสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ผู้วิจัยจึงศึกษาด้วยการวิเคราะห์รายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการจัด
การศึกษา และสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในสถานการณืการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า โควิด 2019 
เพ่ือนำมาสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันจะเป็นประโยชน์ในการจัด
การศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 
 1. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  2. เพื่อทดลองใช้และประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
           การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 คณะกรรมการยกร่าง ประกอบด้วย ผู้วิจัย ผู้ช่วยผู้วิจัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 คน 
ศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 คน และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสีขาว จำนวน 2 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 7 คน และตรวจสอบร่างรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาวิถีใหม่
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019  โดยผู ้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive 
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Sampling) และตรวจสอบจัดประชุมอภิปรายหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ (Multi- Attribute Consensus 
Reaching : MACR) โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติ จำนวน 17 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 คน ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ จำนวน 4 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน อาจารย์
มหาวิทยาลัย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน และครูวิชาการโรงเรียน จำนวน 3 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าสถิติพื ้นฐาน ได้แก่ ความถี ่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
วิเคราะห์เนื้อหาแล้วสรุปและนำเสนอ 
  ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้และประเมินรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาวิถีใหม่ของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประกอบด้วย โรงเรียนขนาด
เล็ก  โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง  โรงเรียนขนาดใหญ ่และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  จำนวนทั้งหมด 145 คน 
ตรวจสอบ ความเป็นประโยชน์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาวิถี
ใหม่ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาวิถีใหม่ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
 2.1 รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาวิถีใหม่ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019  เป็นการ
ดำเนินงาน 3 ระดับที่สัมพันธ์กัน คือ  
                      1) ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีขั้นตอนย่อย ดังนี้  
               (1) วางแผนเตรียมพร้อม  
        ด้านการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเตรรียมความพร้อม ตั้งแต่
การรับนโยบายจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ได้ชี้แจงแนวทาง 
วิธีการที่กระทบต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างละเอียด มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ทีมงาน ศูนย์ประสานงาน 
เพ่ือรายงานและวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือรับมือ ลดภาระงานของโรงเรียนให้มากที่สุด รวมถึงการซักซ้อมแผนเผชิญ
เหตุกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
       ด้านการจัดการเรียนการสอน จัดตั้งคณะทำงานทีมนวัตกร ระดับสำนักงานรเขตพ้ืนที่
การศึกษา ที่ต้องทำงานร่วมกับครูต้นแบบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำสื่อการเรียนรู้ ทั้งแบบ ออนไลน์ และ
ออฟไลน์ ที่ครูสามารถนำไปใช้ได้ หรือนำไปประยุกต์ใช้ รวมถึงการจัดทำทำแนวทางการจัดการเรียนรู้และการวัดผล
และการประเมินผลทางการศึกษาเมื่อต้องมีการเรียน ออนไลน์ ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกัน 
    (2) ปฏิบัติเต็มกำลัง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุน เป็นผู้ประสานงานเพ่ือจัดหา 
อำนวยความสะดวก ในการได้มาซึ่งทรัพยากรที่โรงเรียนจะต้องใช้เช่น ระบบการจัดการเรียนรู้ อินเตอร์เน็ต อุปกรณ์
สื่อสาร และเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนได้ รวมถึงแนวทางในการใช้งบประมาณที่เป็นไปได้ จัดตั้งศูนย์ให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกฉินแบบ one stop  
      

243



    (3) นิเทศ กำกับ ติดตาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบนิเทศติดตาม โดยการ
แต่งคณะนิเทศติดตาม แบบOn- line และแบบ On-site กรณีต้องลงพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา รวมถึง
ติดตามการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  
    (4) รายงาน สะท้อนผล  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา มีระบบการจัดทำรายงานที่
สะดวก รวดเร็ว มีการวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์รายวัน และสรุปผลเพื่อรายงานโดยให้
เป็นข้อมูล Big data เพื่อลดการรายงานข้อมูลที่ซ้ำซ้อน และลดภาระงานของครูผู้สอน ติดตามกรณีนักเรียนหาย
จากระบบเพ่ือติดตาม 
   2) ระดับโรงเรียน มีข้ันตอนย่อย ดังนี้ 
               (1) วางแผนเตรียมพร้อม  
        ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียน จัดทำหรือดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา หรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ได้ชี้แจงรวมถึง
การสร้างความพร้อมโดยการสำรวจ ทรัพยากรทางการศึกษาที่จำเป็นจะต้องใช้ เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบการสื่อสารที่
ชัดเจน การประชาสัมพันธ์ที่ผู้ปกครองสามารถรับรู้ได้ตลอดเวลา รวมถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไว้      
    2. จัดรูปแบบการจัดการศึกษาวิถีใหม่ ตามความสามารถของโรงเรียน โดยโรงเรียนจัดตั้ง
คณะทำงาน ทั้งทีมนวัตกร ทีมเทคโนโลยี ทีมระบบช่วยเหลือนักเรียน ทีมอนามัย เพ่ือรองรับสถานการณ์โดยกำหนด
บทบาทหน้าที่ ที่จะต้องเกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการซักซ้อมการทำงานเพื่อดูกระบวนการในการทำงาน
เพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้เข้าสถานการณ์ที่กำลังเผชิญ ออกแบบสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งแบบ ออนไลน์ และ
ออฟไลน์ ที่ครูสามารถนำไปใช้ได้ หรือนำไปประยุกต์ใช้ รวมถึงการจัดทำทำแนวทางการจัดการเรียนรู้และการวัดผล
และการประเมินผลทางการศึกษาเมื่อต้องมีการเรียน ออนไลน์ ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกัน 
    (2) ปฏิบัติเต็มกำลัง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุน เป็นผู้ประสานงานเพ่ือจัดหา 
อำนวยความสะดวก ในการได้มาซึ่งทรัพยากรที่โรงเรียนจะต้องใช้เช่น ระบบการจัดการเรียนรู้ อินเตอร์เน็ต อุปกรณ์
สื่อสาร และเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนได้ รวมถึงแนวทางในการใช้งบประมาณที่เป็นไปได้ จัดตั้งศูนย์ให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกฉินแบบ     
    (3) นิเทศ กำกับ ติดตาม  โรงเรียนมีระบบนิเทศติดตาม แบบOn- line และแบบ On-
site กรณีต้องลงพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา รวมถึงติดตามการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  
    (4) รายงาน สะท้อนผล  โรงเรียนมีระบบหรือช่องทางในการติดต่อสื่อสารการจัดทำ
รายงานที่สะดวก รวดเร็ว มีการวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์รายวัน และสรุปผลเพื่อ
รายงานโดยให้เป็นข้อมูล Big data เพื่อลดการรายงานข้อมูลที่ซ้ำซ้อน และลดภาระงานของครูผู้สอน ติดตามกรณี
นักเรียนหายจากระบบเพ่ือติดตาม 
   3) ระดับบุคคล มีข้ันตอนย่อย ดังนี้  
    (1) ออกแบบการจัดการเรียนรู ้ ครูผู ้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับ
นักเรียนซึ่งบริบทในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ของนักเรียนจะไม่เท่ากัน ดังนั้นครูจึงต้องออกแบบหรือเลือกรูปแบบการ
สอนที่เหมาะสมโดยที่ไม่เป็นภาระผู้ปกครองมาก และครูผู ้สอนสามารถสื่อสารและพูดคุยกับนักเรียนได้ ซึ ่งใน
ขั้นตอนนี้ครูผู้สอนสามารถใช้ขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการออกแบบให้เหมาะสม 
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    (2) มีนวัตกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนออกแบบนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วย
สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอาจทำให้นักเรียนมีความรู้สึกหรือบรรยากาศที่ไม่กระตุ้นการเรียนรู้  
นวัตกรรมการเรียนรู้จึงเป็นเครื่องมือกระตุ้น หรือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
     (3) สร้างแพล็ทฟอร์มการเรียนรู้  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือข้ามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สามารถจัดการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่คุณครูร่วมกันกำหนด เช่น กล่องทดลองแห่งการ
เรียนรู้ที่ต้องส่งอุปกรณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนถึงที่บ้าน หรือการนำ Application มาใช้ในการเรียนรู้ เป็นต้น 
    (4) ติดตามผลการจัดการเรียนรู้ ทุกครั้งหลังจาการจัดการเรียนรู้หรือมีการมอบหมาย
ภาระงาน คุณครูจะต้องมีการติดตาม ความรู้ที่จะเกิดกับนักเรียนว่านักเรียนได้รับความรู้หรือไม่ การติดตามอาจใช้
กระบวนการวัดประเมินผล เช่น การสอบถาม การทำแบบฝึก ภารรงาน โครงงาน ชิ้นงาน หรือการร่วมกิจกรรมผ่าน
โปรแกรม หรือ application  
    (6) สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้คุณครูสามารถสะท้อน
ผลภายหลังการสอนเสร็จสิ้นทั้งในห้องเรียน และมีการสะท้อนผลในสายชั้น หรือสะท้อนผลในการประชุมของ
โรงเรียนเพ่ือนำสารสนเทศไปใช้ปรับปรุง พัฒนาต่อไป 
              2. ผลการตรวจสอบรูปแบบและคู่มือรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาวิถีใหม่ของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019     พบว่า โดยผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า มีความเหมาะสม เป็นไปได้ ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ โดยมี
ข้อเสนอแนะผู้วิจัยได้นำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์  

  3. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาวิถีใหม่ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พบว่า  
                4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาวิถี
ใหม่ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบอยู่ในระดับมาก รายการที่
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีความพึงพอใจสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ แนวทางการปฏิบัติงานมีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย การเรียบเรียงองค์ประกอบของคู่มือครบถ้วนและครอบคลุม และรูปแบบเนื้อหาในการ
นำเสนอของคู่มือมีความเหมาะสม ตามลำดับ 
              4. ข้อค้นพบ   
                    ผลการวิจัยมีข้อค้นพบว่าในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 นั้นหลักสูตรสถานศึกษาควรเป็นหลักสูตรแบบยืดหยุ่นและสามารถปรับตามสถานการณ์ที่
กระทบต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งในบางพื้นที่อาจจะไม่สามารถวัดผลและประเมินผลผู้เรี ยนได้ตาม
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้รวมถึงการวัดผลและวัดผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
น่า โควิด 2019 เพ่ือให้สามารถปรับ ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของแต่ละบริบทของสถานศึกษาและไม่กระทบ
กับคุณภาพการศึกษาในแต่ละช่วงชั้น 

ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาวิถีใหม่ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019    
พบว่า รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาวิถีใหม่ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  เป็นการดำเนินงาน 3 ระดับที่
สัมพันธ์กัน มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และความเป็น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การจัดการเรียนรู้
ในสถานการณืการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด 2019 เป็นสถานการณ์ไม่ปกติแต่ทุกคนจะต้องยอมรับและ

245



ปรับตัวพร้อมกับการแสวงหาเครื่องมือและเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ การเรียนรู้จึงเป็นทางออกที่จะสามารถ
เอาชนะวิกฤติที่เกิดขึ้น และเป็นการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลในโลกอนาคตมาใช้ในปัจจุบัน ทั้งผู้บริหาร
และครูผู้สอนจึงต้องทุ่มเทสรรรพกำลัง องค์ความรู้ อย่างมากมาย เมื่อมีเครื่องมือใหม่ที่วิเคราะห์แล้วเห็นเป็นประโยชน์
ต่อการจัดการศึกษาจึงเรียนรู้และพร้อมจะนำไปใช้ และพร้อมยอมรับการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับ สภา
การศึกษา (2564) ที่ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด–19 พบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาในสถานการการแพร่ระบาดฯ ทุกคนจะต้องทำความ
เข้าใจ วิเคราะห์ สถานการณ์ณื พร้อมกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโรงเรียนและครูผู้สอนเป็นไป
ตามความต้องการของผู้ปกครองเน้นให้ผู้เรียนปลอดภัยมากที่สุด และสอดคล้องกับ  

 พบว่า ผู้บริหารต้องมีการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความปกติใหม่โดยมีแนวทางในการ
บริหาร ได้แก่ การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี การออกแบบ
หลักสูตรโดยคำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน การระบาดของโรค COVID-19 ที่ส่งผลกระทบให้
สถาบันการศึกษาทั่วประเทศถูกสั่งปิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ทั้งนักเรียน นักศึกษา และ
อาจารย์ผู้สอน ต้องปรับตัวเข้าสู่การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้หลักสูตรยังคงดำเนินต่อไปได้อย่างไม่
ขาดตอน การบริหารจัดการต่อการเรียนการสอนสามารถเข้าถึงของนักเรียนทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ให้อาจารย์ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ โดยมีการหารือและวางแผนร่วมกันของบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักศึกษา รวมไปถึงคณาจารย์ในการเตรียมความพร้อมทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจต่อไป  และสอดคล้องกับ Marek, Chew, & Wu (2021) ที่ศึกษาเรื่อง ประสบการณ์ของ
ครูในการจัดการเรียนรู้ทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
พบว่าครูและนักเรียนใช้Messenger Line และ Whatsapp เป็นเครื่องมือให้ครูและนักเรียนได้จัดการเรียนรู้โดยการ
พูดคุย สอนให้ความรู้ หรือการสื่อสารกับผู้ปกครองอีกด้วย 
  ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาวิถีใหม่ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019     พบว่า  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นว่า รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาวิถีใหม่ของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019    เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสำหรับโรงเรียนนำไปใช้ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
คู ่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาวิถีใหม่ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019      โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ความร่วมมือและมีความพร้อมที่จะนำกระบวนการตามคู่มือ สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไปใช้ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามบริบทของสภาพการปฏิบัติงานและ
ความต้องการของแต่ละสถานศึกษา และอาจเป็นผลมาจากรูปแบบที่จัดทำขึ้นได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ และตรงตามความต้องการของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับคีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และมาเรียม 
นิลพันธุ์ (2542) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2551) และปรีชา ช้างขวัญยืน และคณะ (2556) ที่
กล่าวถึงลักษณะของคู่มือที่ดีว่า คู่มือที่ดีนั้นจะต้องระบุความสำคัญและประโยชน์ของคู่มือที่จะนำไปใช้กับผู้
ที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้คู่มือให้ชัดเจนว่าผู้วิจัยจะได้อะไรมีคำชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
และเข้าใจขั้นตอนการใช้คู่มือ จัดรูปเล่มให้น่าสนใจ เนื้อหาสาระที่ปรากฏในคู่มือควรจัดให้เหมาะสมกับพื้นฐาน 
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ความรู้ของผู้ที่จะศึกษาใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีตัวอย่างเพื่อให้ ง่ายต่อการทำความเข้าใจมีภาพประกอบเนื้อหา 
และมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยเสมอ 

 

ข้อเสนอแนะ  
3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทำวิจัย 
   ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ในครั ้งนี ้ หน่วยงานทุกภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้อง ควรให้

ความสำคัญกับ  รูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  และใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาสมรรถนะที่จะเพิ่มพูนสัมฤทธิผลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ควรกำหนดกรอบตัวชี้วัด ในแผนพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จะส่งผลให้การพัฒนา
การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่บนฐานของการขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยการวิจัยและนวัตกรรม
จะช่วยให้การพัฒนาที่เกิดข้ึน แก้ไขปัญหาได้จริง  
              ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ดังนี้ 
           3.2.1 วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาใน
สถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการเตรียมความพร้อมการรับหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดการเรียน
การสอนได้ตามปกติ 
     3.2.2 วิจัยเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาแบบยืดหยุ่นที่สามารถปรับเปรียนรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ การวัดผลและการประเมินทางการศึกษาตามบริบทและสถานการณ์โดยอิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
               3.2.3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานเทคโนโลยีและทักษะชีวิตในยุควิถีใหม่วิถี
ปกติ 
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ชื่อเรื่อง  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม “Local toy by Stem Activities” เพื่อพฒันาทักษะ 
  กระบวนการท างานบรูณาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ส าหรบันักเรียนช้ัน
  มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ชื่อผู้วิจัย นางแพรวนภา  ไชยวงค์ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  โรงเรียนวัดล้านตอง 

 

บทคัดย่อ 
   
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการท างานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรม “Local toy by Stem Activities” (2) 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้จากการใช้กิจกรรม “Local toy by Stem  Activities” เพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการท างานบูรณาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นนักเรียนตั้งแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนวัดล้านตอง จ านวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดทักษะกระบวนการท างาน ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน  40 ข้อ ซึ่งมีค่าความสอดคล้องจุดประสงค์ของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 0.66 – 
1 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการจั ดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม 
“Local toy by Stem Activities” สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่า t ผลการวิจัยพบว่า 
  1. คะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะกระบวนการท างานของนักเรียนก่อน
เรียนเท่ากับ 21.30 และ 5.71 ตามล าดับ และหลังจากได้จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม “Local toy by Stem 
Activities” มีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะกระบวนการท างานของนักเรียนหลังเรียน
เท่ากับ 27.50 และ 5.78 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของทักษะกระบวนการท างานของนักเรียน
ก่อนและหลังการเรียนพบว่า ทักษะกระบวนการท างานของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรม “Local toy by 
Stem Activities”สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรม “Local toy by Stem Activities” สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการท างานของนักเรียนให้สูงข้ึน 
  2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม 
“Local toy by Stem Activities” โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X   = 4.65) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 4 สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท ากิจกรรมมี
ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (X   = 4.82) รองลงมาได้แก่ ข้อ 6 กิจกรรมทักษะกระบวนการท างาน
ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมากที่สุด (X    = 4.79)  และ ข้อ 9 นักเรียนมีความ
สนุกสนานในการท ากิจกรรม (X   = 4.77) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรม “Local toy by Stem Activities” อยู่ในระดับมากที่สุด (X   = 4.65) เนื่องจากเป็น
กิจกรรมที่เปดิโอกาสให้นักเรยีนได้ลงมอืปฏิบัติงานกลุม่ด้วยตนเองทุกข้ันตอน มีเนื้อหาไม่ยากจนเกินไป เนื้อหา
มีความเหมาะสมกับเวลาในการจัดกิจกรรม ภาษาที่ใช้ชัดเจน เข้าใจง่าย มีการสอดแทรกทักษะกระบวนการ
ท างานตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท าให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียน และเป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

ค าส าคัญ Stem Activities, ทักษะกระบวนการท างาน, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, กลุม่สาระการ 
  เรียนรู้การงานอาชีพ, มัธยมศึกษาตอนต้น 
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บทน า 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพครูยังจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนไม่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษานักเรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังได้ฝึกปฏิบัติน้อยขาด
ทักษะและกระบวนการท างานที่ถูกต้องนักเรียนไม่เปลีย่นแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ไม่ชอบแสวงหาความรู้และ
การค้นคว้าด้วยตนเอง การวัดผลประเมินผลครูจะเน้นด้านความรู้มากกว่าทักษะกระบวนการและคุณธรรม
จริยธรรม จึงไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตจริงได้ ส่วนกระบวนการเรียนการสอนและการจัดการ
เรียนรู้ พบว่า ครูส่วนใหญ่ยังใช้การสอนแบบเดิมๆ คือ การบรรยายไม่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้พัฒนาและ
ฝึกทักษะกระบวนการท างานและครูยังใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและสื่อการสอนไม่หลากหลาย 
(ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2545 : 4)  

  การสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยนวัตกรรมที่เป็น
สื่อกลางของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มี
ความพร้อมในศตวรรษที่ 21 ด้วยการเรียนรู้ผ่านสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ที่เป็นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง สร้างช้ินงานเป็นของตนเองได้จริง โดยจัด
บรรยากาศห้องเรียนให้มีการปฏิบัติจริงซึ่งใช้การเช่ือมโยงศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการจัดการเรยีนรูแ้บบร่วมมือที่น าความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้าสิ่ง
ต่าง ๆ การสร้างหรือพฒันาเป็นแนวทางการจัดการเรียนรูเ้พื่อสง่เสริมทกัษะพื้นฐานที่จ าเป็นในโลกปัจจุบันและ
ทักษะในศตวรรษที่21ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้สะเต็ม น ามาสร้างสรรค์ประดิษฐ์เป็นของ
เล่นในท้องถ่ินภายใต้การเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นสื่อประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะของเล่นที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ สามารถท าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ท างานได้  

  รูปแบบหนึ่งของการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทีน่่าสนใจ คือ การให้นักเรียนสนุกสนานกับ
การเล่นของเล่น นอกจากนักเรียนได้ลงมือท าแล้ว นักเรียนยังได้ฝึกพัฒนาการคิดเป็นระบบ ข้ันตอน ของเล่น
บางชนิดสามารถน ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นสื่อที่
น าไปสู่การท ากิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการการเรียนรู้ตามธรรมชาติของเด็ก ของเล่นจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญและจ าเป็นต่อเด็ก เพราะเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ช่วยให้เด็กพร้อมที่จะ
เรียนรู้ในสิ่งที่อย่างข้ึนจากเดิมและพร้อมที่จะเรียนรู้สู่กิจกรรมที่ทันต่อยุคสมัยในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา อีกทั้งการเล่นช่วยให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อครู ผู้ปกครอง เพื่อน และสามารถช่วยให้เด็กปรับตัว
เพื่ออยู่ใน สังคมต่อไปในอนาคต (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2551: 1)  

  การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยมี
ของเล่นเป็นสื่อกลางที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในอดีตของเล่นพื้นบ้านมักจะเป็นของที่ผลิตข้ึนเอง และประยุกต์
ดัดแปลงไปตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละท้องถ่ินมีความแตกต่างหลากหลายกันไป  ของเล่นพื้นบ้านจึง
เป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาของผู้ใหญ่รุ่นปู่ย่าตายาย การจัดท า
ของเล่นไม้จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน  นอกจากเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เช่ือม
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน แล้วยังสามารถน ามาท าเป็นอาชีพเพื่อหารายได้ต่อไป  (ธิตินัดดา จินาจันทร์, 
2555: 25-26). 

  จากการที่ผู้ศึกษาได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า โดยธรรมชาติของวิชาการงานอาชีพจะประกอบไปด้วย วิชาย่อย 
คือ วิชางานบ้าน งานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจและงานเกษตร ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้ศึกษาซึ่ งสังเกตได้
จากการเก็บข้อมูลเชิงลึกหลายด้าน เช่น จากแบบบันทึกผลการเรียน จากการสอบถามนักเรียน การสังเกตการ
สอนและการสัมภาษณ์ครู พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนวัดล้านตอง ยังขาดทักษะกระบวนการท างาน
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เป็นกลุ่ม ขาดคุณธรรมในการท างานร่วมกัน และยังขาดทักษะในการใช้วัสดุ-อุปกรณ์อื่นๆอย่างถูกวิธี ในการ
ออกแบบและสร้างช้ินงานอย่างง่าย  

  จากปัญหาดังกล่าวจึงน าแนวคิดในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม “Local toy 
by Stem Activities ”เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการท างานบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เป็นแนวทางที่จะช่วยพัฒนานักเรียน โดยเฉพาะทักษะกระบวนการท างาน เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองมากข้ึน วางแผน คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างดียิ่ง โดยการน า
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (การประดิษฐ์ของเล่นท้องถ่ิน) เข้ามาบูรณาการร่วมกับการพัฒนา
ทักษะกระบวนการท างานตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและให้สอดคล้องกับผลทั้ง ๔ มิติ สาม
ห่วงและสองเงื่อนไข ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และท างานโดยเน้นการมีส่วนร่วม ซึ่งจะเป็นการศึกษาที่
สามารถรับมือความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  ๒๑ ได้อย่างสง่างาม นอกจากนี้ยังเป็นการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักเรียน และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติที่ว่า
นักเรียนเป็นผู้ที่ ดี เก่ง มีสุขและด ารงชีวิตใน สังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ
ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรม “Local toy by Stem Activities  
  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้จากการใช้กิจกรรม “Local toy by Stem  
Activities” เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการท างานบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
   1. การออกแบบนวัตกรรม 

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม “Local toy by Stem Activities” เพื่อพฒันาทักษะ
กระบวนการท างานบรูณาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ได้ศึกษาหลกัการ ทฤษฎี แนวคิดการ
พัฒนาเพือ่เป็นพื้นฐานและแนวทางในการด าเนินงาน โดยมเีนื้อหาสาระ ดังนี ้
 1. การบริหารตามวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)  PDCA  

 2. การจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม “Local toy by Stem Activities” เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการท างานบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

 1. การบริหารตามวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) 
   ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม “Local toy by Stem Activities” เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการท างานบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การออกแบบนวัตกรรมได้น าการ
บริหารตามวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) มาเป็นแนวทางในการด าเนินการควบคุมให้การกิจกรรมด าเนิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Melnyk & Denzler อ้างถึงใน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, ๒๕๔๕ : ๙๙) 
    1.1 Plan หมายถึง การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ การก าหนดหัวข้อที่
ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ  การจัดอันดับความส าคัญของ เป้าหมาย 
ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินการและก าหนด
งบประมาณที่จะใช้การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของลักษณะการด าเนินงาน 
การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดข้ึนในอนาคตและช่วยลดความสูญเสียต่างที่อาจเกิดข้ึนได้  
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   1.2 Do หมายถึง การด าเนินการตามแผนอาจประกอบด้วย การมีโครงสร้างรองรับการ
ด าเนินการ มีวิธีการ ด าเนินการ และมีผลของการด าเนินการ  
   1.3 Check หมายถึง การประเมินแผน ประกอบด้วยการประเมินโครงสร้างที่รองรับ 
การด าเนินการ การประเมินข้ันตอนการด าเนินงาน และการประเมินผลของ การด าเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ 
ซึ่งเป็นลักษณะของการประเมินตนเอง  
      1.4 Act หมายถึง การน าผลการประเมินมาพัฒนาแผน ประกอบด้วย การน าผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานใดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดี
ยิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบ การด าเนินการใหม่ที่เหมาะสม ส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป  
 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 

- วางแผนด าเนินกิจกรรม 
- ออกแบบนวัตกรรมและแนวทางการจัดการเรียนรู้  
- สร้างแผนด าเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
- เตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

 
 
พฤศจิกายน 2563 

นางแพรวนภา 
ไชยวงค์ 

2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
- จัดท ากิจกรรมนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม “Local toy 
by Stem Activities”เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการท างาน
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

 
ธันวาคม 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2564 

นางแพรวนภา 
ไชยวงค์ 

3 ขั้นประเมินผล (Check) 
- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่าง 
  การด าเนินกิจกรรม 
- ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมจากแบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

- รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
 
กุมภาพันธ์ 2564 

นางแพรวนภา 
ไชยวงค์ 

4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรมเพื่อน าไปแก้ไขปรับปรุงจุดที่
เป็นปัญหาหรืออาจต้องปรับแผนใหม่ในการจัดกิจกรรมครั้ง
ต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

 
มีนาคม 2564 

นางแพรวนภา 
ไชยวงค์ 

 

ตาราง 1  แสดงการด าเนินการออกแบบนวัตกรรม/กจิกรรมให้ด าเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 1    การน าการบรหิารตามวงจรเดมมิ่งมาใช้ในการออกแบบนวัตกรรม 

 
 2. การจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

  กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 
สะเต็มศึกษามี 6 ข้ัน คือ 

ข้ันที่ 1 ระบุปัญหาในชีวิตจริง/นวัตกรรมที่ต้องการพัฒนา (Problem Identification) 
เป็นการท าความเข้าใจปัญหาหรือความท้าทายวิเคราะห์เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของสถานการณ์ปัญหา เพื่อ
ก าหนดขอบเขตของปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างช้ินงานหรือวิธีการในการแก้ปัญหา 

ข้ันที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง (Related InformationSearch) เป็น
การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ แนวทางการ
แก้ปัญหาและประเมินความเป็นไปได้ข้อดีและข้อจ ากัด 

ข้ันที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design) เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องเพื่อการออกแบบช้ินงานหรือวิธีการในการ แก้ปัญหา โดยค านึงถึงทรัพยากร ข้อจ ากัดและ
เงื่อนไขตามสถานการณ์ทีก าหนด 

ข้ันที่ 4 วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (Planning and Development) เป็นการ
ก าหนดล าดับข้ันตอนของการสร้างช้ินงานหรือวิธีการแล้วลงมือสร้างช้ินงานหรือพัฒนา วิธีการเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหา 

ข้ันที่  5 ทดสอบประเมินผลและปรับปรุง (Testing,Evaluationand Design 
Improvement) เป็นการทดสอบและประเมนิการใช้งานของช้ินงานหรอืวิธีการโดยผลทีไ่ด้อาจนน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สุด 

ข้ันที่ 6 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา (Presentation) เป็นการน าเสนอ
แนวคิดและข้ันตอนการแก้ปัญหาของการสร้างช้ินงานหรือการพัฒนาวิธีการให้ผู้อื่นเข้าใจและได้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาต่อไป 

3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
            เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง 
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ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการ
กระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก  
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 
            ส่วนท่ี 1. กรอบแนวคิด 
            เป็นปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐาน
มาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการ
พัฒนา 
           ส่วนท่ี 2. คุณลักษณะ 
           เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการ
ปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นข้ันตอน 
            ส่วนท่ี 3. ค านิยาม 
          ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้ 
            ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น เช่นการผลิต และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 
            ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท า
นั้นๆ อย่างรอบคอบ  
             การมีภูมิ คุ้มกันที่ดี ในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน
อนาคตทั้งใกล้และไกล 
              ส่วนท่ี 4. เง่ือนไข 
             การตัดสินใจและการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ  ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ 
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 2 เงื่อนไข ดังนี้ 
             เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความ
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
   เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
             ส่วนท่ี 5. แนวทางปฏิบัติ / ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน 
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
        3 ห่วง 2 เง่ือนไข เศรษฐกิจพอเพียง 
  แนวคิดหลักของ  เศรษฐกิจพอเพียง  ก็คือ  การตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง  ไม่
ประมาท โดยที่จะต้องค านึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ตลอดจนใช้
ความรู้ความรอบคอบ  และคุณธรรม  ไม่สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันเป็นหลักที่ปฏิบัติได้ 
ประกอบไปด้วย 
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   3 ห่วง  คือ ทางสายกลาง  ประกอบไปด้วย  ดังนี้ 
          ห่วงที่  1  คือ  พอประมาณ  หมายถึง  พอประมาณในทุกอย่าง  ความพอดีไม่มากหรือว่า
น้อยจนเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง  หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน 
            ห่วงที่  2  คือ  มีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น  
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึน
จากการกระท าน้ันๆ อย่างรอบคอบ 
            ห่วงที่  3  คือ  มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง  หมายถึง  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
            2 เงื่อนไข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 
  เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ
ด้าน  ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน  เพื่อประกอบการ  วางแผน  และความ 
ระมัดระวัง ในข้ันตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต   
และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
  เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมี
ความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2   แนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
(ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 2557)   

 
  4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม “Local toy by Stem Activities” เพ่ือพัฒนา
ทักษะกระบวนการท างานบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม “Local toy by Stem Activities” เพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการท างานบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นั้นเป็นแนวทางที่จะช่วย
พัฒนานักเรียน โดยเฉพาะทักษะกระบวนการท างาน เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองมากข้ึน คิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างดียิ่ง โดยการน ากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
สะเต็มศึกษา (การประดิษฐ์ของเล่นท้องถ่ิน) เข้ามาบูรณาการร่วมกับการพัฒนาทักษะกระบวนการท างานตาม
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แนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและให้สอดคล้องกับผลทั้ง ๔ มิติ สามห่วงและสองเงื่อนไข ช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรยีนรู้และท างานโดยเน้นการมีสว่นร่วม การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเข้ามาสู่
กระบวนการจัดการเรียนรูแ้ละปลูกฝังเยาวชน นักเรียนตั้งแต่วัยเยาว์ให้เขาได้เติบโตอย่างเข้มแข็งและสง่างามมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี สร้างสังคมโลกที่ เป็นสุข ซึ่งจะเป็นการศึกษาที่สามารถรับมือความท้าทายและการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  ได้อย่างสง่างาม นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับ
นักเรียน  นักเรียนสามารถเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จะท าให้ผลการเรียนดีข้ึน และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ
ที่ว่านักเรียนเป็นผู้ที่ ดี เก่ง มีสุขและด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของ
ประเทศชาติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3   ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม “Local toy by Stem Activities”  

เพื่อพฒันาทักษะกระบวนการท างานบรูณาการตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 

2. การด าเนินงานตามกิจกรรม 
  การด าเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรม “Local toy by Stem 
Activities” เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการท างานบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในคาบ
เรียนวิชาการงานอาชีพของแต่ละช้ัน รวมทั้งหมด 7 สัปดาห์ เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยการ
น ากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (การประดิษฐ์ของเล่นท้องถ่ิน) เข้ามาบูรณาการร่วมกับการ
พัฒนาทักษะกระบวนการท างานตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและให้สอดคล้องกับผลทั้ง ๔ มิติ 
สามห่วงและสองเงื่อนไข โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อวัดความรู้ด้านทักษะกระบวนการ
ท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ รวมไปถึงแบบสังเกต
พฤติกรรมกระบวนการท างานของนักเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม “Local toy by Stem Activities” โครงสร้างกิจกรรม แบ่งตาม 
STEM EDUCATION บูรณาการร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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ภาพท่ี 4 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 

3. ประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์แบบวัดทักษะกระบวนการท างาน และสร้างแบบวัดแบบปรนัย ชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน  40 ข้อ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยน าแบบวัดทักษะ
กระบวนการท างานไปให้ผู้เช่ียวชาญทางกลุ่มสาระการงานอาชีพ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน ช่วยพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาความชัดเจนของภาษา และ
ตรวจสอบความสอดคล้อง พบว่า ค่าความสอดคล้องจุดประสงค์ของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 0.66 - 1  

 2. สร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรม “Local toy by Stem Activities”โดยการก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ 

  พฤติกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจ า  ให้  4  คะแนน  (ดีมาก) 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อยครั้ง  ให้  3  คะแนน  (ดี) 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้  2  คะแนน  (ปานกลาง) 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยครั้ง  ให้  1  คะแนน  (ปรับปรุง) 
 น าแบบวัดความพึงพอใจที่สร้างข้ึนให้ผู้เช่ียวชาญตรวจความถูกต้อง ความชัดเจนของภาษา 

ความครอบคลุมแนวคิด เนื้อหาสาระที่ส าคัญแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข 
 

4. แผนภูมิการจัดท านวัตกรรม 
 การจัดท านวัตกรรมด าเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม “Local toy by 
Stem Activities” เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการท างานบรูณาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้น
ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง โดยการน ากระบวนการจัดการเรียนรูแ้บบสะเต็มศึกษา (การประดิษฐ์ของ
เล่นท้องถ่ิน) เข้ามาบูรณาการร่วมกับการพัฒนาทักษะกระบวนการท างานตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและให้สอดคล้องกับผลทั้ง ๔ มิติ สามห่วงและสองเงื่อนไข โดยใช้แบบวัดความรู้ด้านทักษะ
กระบวนการท างานก่อนเรียนและหลังเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

STEM EDUCATION 
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จ านวน 40 ข้อ รวมไปถึงแบบสังเกตพฤติกรรมกระบวนการท างานของนักเรียนและแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรม “Local toy by Stem 
Activities” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 แผนภูมิการจัดท านวัตกรรม 
 
สรุปผลการวิจัย 

 ผลท่ีเกิดตามวัตถุประสงค์ 
  1. คะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะกระบวนการท างานของนักเรียนก่อน

เรียนเท่ากับ 21.30 และ 5.71 ตามล าดับ และหลังจากได้จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม “Local toy by Stem 
Activities” มีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะกระบวนการท างานของนักเรียนหลังเรียน
เท่ากับ 27.50 และ 5.78 ตามล าดับ  

  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของทักษะกระบวนการท างานของนักเรียนก่อนและหลังการ
เรียนพบว่า ทักษะกระบวนการท างานของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรม “Local toy by Stem Activities”
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม “Local toy by 
Stem Activities” สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการท างานของนักเรียนให้สูงข้ึน 

  2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม 
“Local toy by Stem Activities” โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก
ที่สุด ( ̅ = 4.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 4 สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การท ากิจกรรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.82) รองลงมาได้แก่ ข้อ 6 กิจกรรมทักษะ

258



กระบวนการท างานตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.79)  และ ข้อ 9 
นักเรียนมีความสนุกสนานในการท ากิจกรรม ( ̅ = 4.77)  

  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม 
“Local toy by Stem Activities” อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.65) เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานกลุ่มด้วยตนเองทุกข้ันตอน มีเนื้อหาไม่ยากจนเกินไป เนื้อหามีความเหมาะสมกับ
เวลาในการจัดกิจกรรม ภาษาที่ใช้ชัดเจน เข้าใจง่าย มีการสอดแทรกทักษะกระบวนการท างานตามแนวหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท าให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน และเป็น
กิจกรรมที่นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
  ผลจากการใช้นวัตกรรม 

 ผลจากการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กิจกรรม “Local toy by Stem Activities” ที่เน้นให้
นักเรียนไดล้งมอืปฏิบัติด้วยตนเอง โดยการน ากระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา (การประดิษฐ์ของ
เล่นทอ้งถ่ิน) เข้ามาบูรณาการร่วมกับการพฒันาทักษะกระบวนการท างานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงและให้สอดคล้องกับผลทั้ง ๔ มิติ สามห่วงและสองเงื่อนไข ดังนี้ 

 
1. ขั้นการระบุปัญหา (ความมีเหตุผล/วัฒนธรรม)  
นักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยการวิเคราะห์หาเหตผุลว่า จะออกแบบและสร้างของเล่นพื้นบ้าน

ชนิดใดจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
พบว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถให้เหตุผลได้ว่า ท าไมจึงตอ้งอนุรกัษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินและ

ประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านโดยใช้วัสดุในทอ้งถ่ินเช่น ไม้ไผ่ ไมท้างมะพร้าว 
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2. ขั้นการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา (ความรู้) 
นักเรียนแตล่ะกลุ่มหาความรู้เพิ่มเตมิเกี่ยวกบัการออกแบบและการสร้างของเล่นจากวัสดุ

เหลือใช้ในท้องถ่ิน โดยการใช้แหล่งข้อมูลจากสื่อต่างๆ เช่น อินเทอร์เนต หนงัสอื แหลง่ความรู้ในชุมชน ฯ และ
ท ากิจกรรมบรูณาการสะเต็มในชีวิตประจ าวัน (ใบกิจกรรมที ่2) 

  
 
 
 
 
 
 
 
พบว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถหาความรูเ้พิ่มเติม โดยใช้สื่อ/เทคโนโลยทีี่มีในโรงเรียน และ

สามารถเขียนแผนผังความคิดที่ระบุการบรูณาการระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 

 3. ขั้นการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (ความพอประมาณ/มีเหตุผล/วัตถุ/เศรษฐกิจ) 
 นักเรียนออกแบบการสร้างของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถ่ิน และอธิบายลักษณะและ

ส่วนประกอบของอปุกรณ์ทีจ่ะต้องใช้ในการสร้าง/ของเล่น โดยนักเรียนเตรียมมาเองและลงมือท าในคาบเรียน
ต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
พบว่า นักเรียนแต่ละกลุม่สามารถออกแบบของเล่นพื้นบ้านตามที่ตนเองถนัดได้ แต่มีบางกลุม่

ที่ไม่ได้ระบลุักษณะ (ความยาว,ขนาด) ของวัสดุที่ต้องใช้ โดยครูผูส้อนได้ช้ีแนะแนวทางการตอบให้แก่นกัเรียน 
และแต่ละกลุม่สามารถระบุอปุกรณ์ที่ใช้ในการสร้างของเล่นได้  มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
จัดเตรียมวัสด-ุอุปกรณ์ทีจ่ าน ามาใช้ในการสร้างของเล่น (ครผูู้สอนสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียน)  
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 4. ขั้นการด าเนินการแก้ปัญหา (ความมีภูมิคุ้มกัน/สิ่งแวดล้อม) 
 นักเรียนแตล่ะกลุ่ม น าวัสด-ุอุปกรณ์ ที่นักเรียนเตรียมมาลงมือปฏิบัตสิร้างของเล่นจากวัสดุ

เหลือใช้ในท้องถ่ิน ตามเวลาที่ก าหนดให้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พบว่า นักเรียนแต่ละกลุม่สร้างของเล่นพื้นบ้านตามที่กลุ่มของตนเองออกแบบไว้ได้ โดยมีการ

แบ่งหน้าที่การท างาน แบ่งเวลาในการท างาน หลังท ากิจกรรมช่วยกันท าความสะอาดบริเวณทีท่ ากิจกรรม
ร่วมกัน 
 
 
 
 
 
  5. ขั้นการทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแกปั้ญหาหรือชิ้นงาน (คุณธรรม) 
  นักเรียนทดสอบของเล่นจากวัสดเุหลือใช้ในท้องถ่ิน โดยท าการทดสอบการเล่นหลายๆ ครัง้ เพื่อ
ประเมินผลหาข้อบกพร่อง  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 พบว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มท าการทดลองเล่นของเล่นหลายครั้งเพื่อทดสอบประสทิธิภาพของของ
เล่นกลุ่มตนเอง พร้อมทั้งช่วยกันระบุปญัหาและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการออกแบบและสร้าง
ของเล่นในครั้งต่อไป 
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 6. ขั้นการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (สังคม) 
 นักเรียนน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม ตั้งแต่การเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ การออกแบบการสร้างของ

เล่นจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถ่ิน การทดลอง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

พบว่า นักเรียนแตล่ะกลุ่มน าเสนอผลงาน โดยการแบ่งหน้าที่การน าเสนอในหัวข้อที่ส าคัญแตล่ะ
หัวข้อ มีการฝึกซ้อมก่อนการท าเสนอและมีปฏิสมัพันธ์ในการท างานร่วมกันมากขึ้น (ครูผูส้อนสังเกตจาก
พฤติกรรมการท างานของนกัเรียน) 

 
 
  ดังนั้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม “Local toy by Stem Activities” เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการท างานบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการท างานตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสนับสนุน
การเรียนการสอนที่เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาช่วยให้
นักเรียนเรียนรู้ได้ได้เป็นอย่างดี 
 

ข้อเสนอแนะ 
   นวัตกรรม “Local toy by Stem Activities” สามารถปรับประยุกต์ได้ในหลายบริบทโดยใช้
ฐานข้ันตอนเดิม และยังคงหลักซึ่งเป็นแก่นของนวัตกรรมนี้ไว้ นั่นคือให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยความสุขและสนุก
อย่างมีความหมาย ผ่านบริบทแวดล้อมรอบตัว อนึ่งจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมนี้พบว่าสิ่งที่ผู้จัด
กิจกรรมต้องให้ความส าคัญยิ่งคือ  
   1. แบบประเมินกิจกรรมควรค านึงถึงความแตกต่างที่หลากหลายของผู้เรียน 
   2. การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนควรมีครูผู้ดูแลสองคนข้ึนไปต่อหนึ่งช้ันเรียนเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียน และควรจัดนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคนภายในกลุ่ม  
   3. ควรให้ความส าคัญในงานของนักเรียนทุกช้ิน และควรให้นักเรียนมีโอกาสได้น าเสนองาน
ของตนเองเพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจ 
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ช่ือเร่ือง การพัฒนาทักษะการทํางานร่วมกันและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนท่ีเรียน

วิชาการปลูกพืชไร้ดิน ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A

ช่ือผู้วิจัย นางสาวนารี โอภาโส

ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่

บทคัดย่อ

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการทํางานร่วมกันของนักเรียนที่เรียนวิชา

การปลูกพืชไร้ดิน ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาการปลูกพืชไร้ดิน ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A ก่อนเรียนและ

หลังเรียน กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ปีการศึกษา 2563 2 ห้อง

จํานวน 21 คน ซ่ึงโรงเรียนจัดเรียนรวมทั้ง 2 ห้อง เครื่องมือท่ีใช้ในวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการ

จัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A วิชาการปลูกพืชไร้ดิน จํานวน 14 แผนการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมิน

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญ อยู่ใน ระดับคุณภาพมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.75) 2) แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการปลกูพืชไร้ดิน จํานวน 47 ข้อ มีค่าความยากง่าย 0.27-0.80 ค่าอํานาจจําแนก

อยู่ระหว่าง 0.20-0.53 และค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 0.77 3) และ 3) แบบประเมินความสามารถในการทํางานร่วมกันของ

นักเรียนที่เรียนวิชาการปลูกพืชไร้ดิน ดว้ยการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง ผลการประเมนิความสอดคล้อง ( IOC) 1 สถิติ

ท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )

ผลการวิจัย

1. ทักษะในการทํางานร่วมกันของนักเรียนที่เรียนวิชาการปลูกพืชไร้ดิน ด้วยการจัดการ

เรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A อยู่ในระดับคุณภาพมากท่ีสุด ( =4.59) ( =0.43)

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนวิชาการปลูกพืชไร้ดิน ด้วยการจัดการเรียนรู้

ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (เพิ่มข้ึนร้อยละ 39.51)

คําสําคัญ ทักษะการทํางานร่วมกัน, การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A

บทนํา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ครูต้องจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ สมรรถนะสําคัญของนักเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต้อง

สามารถบูรณาการกับชีวิตจริงเพื่อให้นักเรียนนําความรู้ความเข้าใจจากส่ือไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และ
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การให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เป็นส่ือแบบกระบวนการ ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความหมายเชื่อมโยงสู่การนําไปใช้ใน

ชีวิตจริง ก่อให้เกิดประโยชน์จริง ดังนั้น ครูต้องเปลี่ยนบทบาทของตนเอง จากผู้สอน (teacher) ไปเป็นผู้

อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ (learning facilitator) และต้องเรียนรู้ทักษะในการทําหน้าท่ี เรียนรู้ร่วมกัน

เป็นกลุ่ม ซ่ึงความสามารถในการทํางานมิได้ข้ึนอยู่กับรู้มาก รู้น้อย แต่ข้ึนอยู่กับทักษะการเรียนรู้ พร้อมเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้ อยากเรียนรู้และมีทักษะชีวิตท่ีดี การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ทางวิชาการกับปัญหาที่เป็นจริง ซ่ึง

เก่ียวข้องกับการสอนทักษะต่าง ๆ ในบริบทจริง จะก่อให้เกิดศักยภาพการทํางานที่สูงขึ้น ประกอบด้วยการคิด

อย่างมีวิจารญาณ การนําตนเองในการเรียนรู้ (Self directed Learning) และการรับผิดชอบต่อตนเอง

ลักษณะการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างกระตือรือร้น ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเอง (Constructivism) ว่าการเรียนรู้จะไม่สามารถเกิดขึ้นจากการบอกความรู้โดยตรงจากครูผู้สอน หรือเกิด

จากการได้รับข้อเท็จจริง หรือการฝึกทักษะอย่างง่าย ๆ แต่การเรียนรู้จะเกิดขึ้นก็ต่อเม่ือนักเรียนเป็นผู้สร้างหรือ

ปฏิบัติโดยใช้ความรู้เดิมท่ีมีอยู่เป็นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย (Meaningful Learning) ที่เกิด

จากการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับชีวิตจริง และอยู่บนพื้นฐานความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ความรู้

ความคิดระดับสูง และนักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ หรือสร้างความหมายจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะถ้า

นักเรียนได้เรียนในสิ่งท่ีสนใจและส่ิงท่ีเรียนมีความหมายในการดําเนินชีวิตหรือนําไปใช้ประโยชน์จริง นักเรียน

จะเข้าใจและจดจําส่ิงน้ันได้อย่างแม่นยํา และเก็บไว้ในหน่วยความจําระยะยาว (Long-term Memory) ซึ่ง

นักเรียนจะดึงมาใช้เม่ือไหร่ก็ได้ หรือสามารถระลึกถึงได้เมื่อจําเป็นต้องใช้ (วิทวัฒน์ ขัตติยมาน. (ออนไลน์)

จากทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองน้ัน กับการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่มีความ

เชื่อเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ใช้เหตุการณ์หรือบุคคลจากโลกท่ีเป็นจริงเน้น ประสบการณ์

การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงเป็นส่วนสําคัญของการเรียนรู้สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์สังคมเน้นให้

นักเรียนมีการสร้างความรู้ในสภาพที่แท้จริง ให้ความสําคัญกับการเช่ือมโยงไปสู่กิจกรรมท้ังภายในและนอก

โรงเรียน การเรียนรู้ตามสภาพจริงทําให้นักเรียนเข้าไปสู่บริบทที่เป็นจริง ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักเรียน

ช่วยส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ และพัฒนาความสําเร็จของนักเรียน Patton (2001: 2) กล่าวว่าการเรียนรู้ตาม

สภาพจริงเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนและครู ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการจัดการห้องเรียนได้อย่างแท้จริง

นอกจากน้ียังเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนอยากคิด อยากทดลองปฏิบัติที่ท้าทายความสามารถและตรงกับ

สภาพจริงของนักเรียน เน้นให้นักเรียนสร้างคิดงานเอง นําไปปฏิบัติเพื่อสรุปความคิดรวบยอดของตนเอง ทําให้

เกิดความมุ่งม่ันอยากทํางานนั้นให้สําเร็จเพื่อจะได้เห็นผลแห่งการคิดและการปฏิบัติของตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ

Gordon (1998) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง ต้องมีการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการจัดการ

แหล่งต่าง ๆ ที่จะใช้ความรู้ท่ีเป็นผลมาจากความคิดของตนเองที่มีคุณภาพ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติจาก

บริบทของการทํางานจริงมีทักษะชีวิตจริง เช่น การตัดสินใจที่จะสามารถเชื่อมโยงงานของนักเรียนกับ
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ประสบการณ์ ในชีวิตจริงได้และนอกจากนี้ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมในช้ันเรียนโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการ

สอนการเรียนรู้จากประสบการณ์ ฮาเมอร์ (Hamer. 2000: 25-30) ผลการวิจัยพบว่า การนําเทคนิคการสอน

ไปใช้ในการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้จากประสบการณ์ไปใช้ในชั้นเรียนช่วยส่งเสริมการทํางานกลุ่ม ช่วยให้

นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและทําให้การทํางานร่วมกันมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับสภาพจริง

นอกจากน้ี งานวิจัย สุนทรีย์ สมมะโน (2553:บทคัดย่อ) ได้วิจัยเร่ือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพ

จริงที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 สอดคล้องกับ Newmann and Wehlage

(2001 :4) ได้พัฒนาการสอนโดยเน้นให้นักเรียนมีความคิด เพื่อพัฒนาความเข้าใจท่ีลึกซึ้ง และประยุกต์ใช้การ

เรียนรู้ทางวิชาการกับปัญหาที่เป็นจริง พบว่า การเรียนการสอนตามสภาพจริงได้เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใน

ทุกภูมิหลักทางสังคมอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Co-operative or Collaborative

Learning) เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย สมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน 3-6 คน ช่วยกันเรียนรู้ เพื่อไปสู่

เป้าหมายของกลุ่ม จอห์นสัน และ จอห์นสัน (Johnson and Johnson) (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี. 2550:

99-100 ) กล่าวว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนมี 3 ลักษณะ คือ 1) การแข่งขันกัน 2) ต่างคนต่างเรียน และ 3)

ลักษณะร่วมมือช่วยกันเรียนรู้ ซึ่งในชีวิตประจําวันนักเรียนต้องเผชิญกับ สถานการณ์ทั้ง 3 ลักษณะ แต่

การศึกษาปัจจุบันให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งสามารถทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

ได้ดี รวมท้ังเรียนรู้ทักษะทางสังคม และการทํางานร่วมกับผู้อื่น ซึ่ง เป็นทักษะท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิต การ

เรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนพึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันในการเรียนรู้ มีการปรึกษาหารืออย่าง

ใกล้ชิด มีการสัมพันธ์กัน มีการทํางานกลุ่มร่วมกัน วิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม แบ่งหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันและ

หากมีการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มอย่างถาวร จะเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกมีประสบการณ์การทํางาน การเรียนรู้

ร่วมกันมานานจนเกิดสัมพันธภาพท่ี แน่นเฟ้น สมาชิกกลุ่มมีความผูกพัน ห่วงใยช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

หากสมาชิกกลุ่มปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจะเกิดเป็นทักษะท่ีชํานาญในท่ีสุด

จากการที่ผู้วิจัย รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ วิชาการปลูกพืชไร้ดิน กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ ซ่ึงเป็นสาระเพิ่มเติมได้นํากระบวนการเรียนรู้ ความรู้ ทักษะการทํางานร่วมกัน คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ มาจัดทําเป็นคําอธิบายรายวิชา การจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมา พบว่า ในการเรียนรู้ของนักเรียนด้าน

เน้ือหานักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลาจากเอกสารประกอบการเรียนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ซึ่งมี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่

สถานศึกษากําหนด แต่เมื่อให้มีการปฏิบัติงานกลุ่มครูผู้สอนไม่ได้ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนใน

กิจกรรมการเรียนรู้ ทําให้นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการทํางาน ไม่กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็น
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การแบ่งหน้าที่ในกลุ่มจะทําเฉพาะสมาชิกท่ีสนใจ สมาชิกไม่รับรู้บทบาทหน้าที่ ไม่กระตือรือร้น จะทําอะไร

ตามที่ครูผู้สอนส่ังให้ทํา นักเรียนขาดการวางแผนงาน การกําหนดเป้าหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขาดการ

ประสานงานดูแลช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานด้านทักษะการ

ทํางานร่วมกัน ทั้ง 3 ด้านคือ 1) ด้านบทบาทหน้าที่ 2) ด้านกระบวนการทํางาน และ 3) ด้านผลงาน ผู้วิจัย

เห็นความสําคัญดังกล่าวจึงต้องการพัฒนาทักษะการทํางานร่วมกัน การทํางานเป็นทีม เกิดภาวะผู้นําในการ

ทํางานจึงได้คิดค้นวิธีการเพื่อพัฒนาทักษะการทํางานร่วมกันกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นอีกรูปแบบ

หนึ่งที่สามารถพัฒนาทักษะการทํางานร่วมกันได้เนื่องจากนักเรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิด

เห็นช่วยเหลือเก้ือกูลกันใช้กระบวนการทํางานกําหนดเป้าหมาย มุ่งสู่ผลงานท่ีภาคภูมิใจ และยังส่งเสริมการ

แข่งขันบนพื้นฐานของความร่วมมือในกลุ่มในการเรียนรู้เพื่อความสําเร็จของกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเท่าน้ัน หากแต่จะต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ

เพ่ือนสมาชิกทุกคน ความสําเร็จของแต่ละบุคคลคือความสําเร็จของกลุ่ม (วัฒนาพร ระงับทุกข์. 2545: 174)

และ การเรียนแบบร่วมมือนอกจากช่วยพัฒนาทักษะการทํางานร่วมกันแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมต่อเนื่อง เม่ือสมาชิกรับรู้บทบาทหน้าท่ีในการดําเนินงาน เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าใจความ

ต้องการของตนเอง และผู้อื่นจากการปฏิบัติจนเกิดการค้นพบส่ิงที่ต้องการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติตนต่อการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่น ดังจะเห็นได้จากงานวิจัย ของสมศักด์ิ เกรัมย์ (2552: บทคัดย่อ)

ณัฐญา อัมรินทร์ (2547: บทคัดย่อ) และ สมใจ เพ็ชร์สุกใส (2548: 90-94) ท่ีได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความสามารถในการทํางานร่วมกัน โดยการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนพบว่า สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและทักษะการทํางานร่วมกันได้

นอกจากนี้ จากการศึกษาบริบทสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน พบว่า โรงเรียนมีปัจจัย

สนับสนุนในการจัดการเรียนรู้วิชาการปลูกพืชไร้ดิน มีแปลงปลูกพืชไร้ดินในระบบไฮโดรโปนิกส์ ขนาด 2 X 6

เมตร จํานวน 5 แปลง มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูก ดูแลรักษา เพื่อการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสามารถให้

นักเรียนได้เรียนรู้ในส่วนสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น มีแหล่งจําหน่ายผลผลิตในตลาดท้องถ่ิน ท่ี

นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมจําหน่ายได้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานที่เป็นจริง

และเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อม ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า การจัดการ

เรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) เป็นนวัตกรรมที่สามารถพัฒนานักเรียนได้เนื่องจาก เป็นการ

จัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นเจ้าของงานอย่างแท้จริง

ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ได้อย่างต่อเนื่อง ในการเรียนรู้ นํานักเรียนไปเผชิญสถานการณ์ท่ีเป็นจริง โดยคํานึงถึง

บริบทแวดล้อม เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย นักเรียนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่แยกจากบริบทที่

เป็นอยู่มีการทํางานด้วยกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งกายภาพ และทางสมอง เป็นการเรียนรู้ท่ีจําเป็นต่อการ

ดํารงชีวิต มีการเชื่อมโยงกับโลกท่ีเป็นจริง กับประสบการณ์ที่เป็นจริง มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ความ

267



เข้าใจเป็นสถานการณ์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ สร้างความรู้ ทักษะ เจตคติ มีการวัดประเมินผลทั้งด้านความรู้ ทักษะ

และเจตคติ จนนักเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ (ทิศนา แขมมณี. 2545: 37)

ดังนั้นหากได้วิเคราะห์งานตามสภาพจริง โดยนําทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การ

จัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ มาพัฒนาทักษะการทํางานร่วมกัน กําหนดขั้นตอน

การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง จากบริบทท่ีเป็นจริง ประกอบด้วย 1) เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ภายใต้

ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับสภาพจริง ความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้

ประสบการณ์การเรียนรู้ ปฏิบัติงานของกลุ่มที่ได้รับมอบหมายตามเป้าหมาย 2) เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ตาม

สภาพจริง (Authentic Learning Material) ประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียน และแปลงปลูก วัสดุ

อุปกรณ์อื่น ๆ 3) ปฏิบัติในพื้นท่ีจริง (Authentic real space) มีโอกาสเช่ือมโยงกิจกรรมการเรียนรู้ไปสู่ชีวิต

จริงของเขาเอง ทําให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย 4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic

exchanging knowledge) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผลการดําเนินงานของกลุ่มตนเอง และกลุ่มอื่นได้อีก จะทํา

ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในบริบทที่ได้รับมอบหมายในแต่ละคร้ังมากยิ่งขึ้นและ 5) ประเมินผลการเรียนรู้

ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ช่วยให้

นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ และนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้จนสามารถ

พัฒนาทักษะการทํางานร่วมกันได้ ผู้วิจัยจึงทําการวิจัยในชั้นเรียนควบคู่ไปด้วย

วัตถุประสงคข์องงานวิจัย

1. เพือ่พฒันาทักษะในการทํางานร่วมกันของนักเรียนท่ีเรียนวิชาการปลกูพืชไร้ดิน ด้วยการจัดการ

เรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนวิชาการปลูกพืชไร้ดิน ด้วย

การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรปูแบบ 5A ก่อนเรียนและหลังเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย

เครื่องมือวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A วิชาการปลูกพืชไร้ดิน

2. แบบประเมินความสามารถในการทํางานร่วมกัน

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการปลูกพืชไร้ดิน

การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยดําเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ

ดังนี้
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1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A วิชาการปลูกพืชไร้ดิน มีขั้นตอน ดังนี้

1.1 ศึกษาที่มาและความสําคัญของปัญหา ในการจัดการเรียนรู้วิชาการปลูกพืชไร้ดิน พบว่า

นักเรียนมีเพิ่มสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด แต่ ยังขาดทักษะการทํางานร่วมกัน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

(โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2: 2561) ศึกษากระบวนการเรียนรู้ แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาทักษะการ

ทํางานร่วมกัน พบว่า การเรียนรู้ร่วมกันตาม ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง

ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถพัฒนาทักษะการทํางานร่วมกัน ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง การปฏิบัติงานในพื้นท่ีจริง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประเมินผลตามสภาพ

จริง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการทํางานร่วมกัน และการจัดการเรียนรู้ตามสภาพ

จริง สามารถพัฒนาทักษะการทํางานของนักเรียนได้ ผู้วิจัย จึงนําแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง

ดังกล่าวมาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A

1.2 สํารวจบริบทของโรงเรียน สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียนในการจัดการ

เรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์ จากสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสภาพจริง พื้นที่จริง ในการปลูก

พืชไร้ดิน และการจําหน่ายผลผลิตเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติร่วมกันวางแผนปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่เป็นจริง

นําเอกสารประกอบการเรียน วิชาการปลูกพืชไร้ดิน เป็นเนื้อหาด้านความรู้ ดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 แสดงโครงสร้างเนื้อหาวิชาการปลูกพืชไร้ดิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง เรื่อง

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดิน 8. การเพาะเมล็ด

2. คุณค่าและความปลอดภัย 9. การย้ายต้นกล้า

3. ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต 10. ธาตุอาหารพืช

4. ประเภทของการปลูกพืชไร้ดิน 11. การดูแลรักษา

5. การปลูกพืชไร้ดิน 12. การบัญชี

6. การวางแผนปลูกพืชไร้ดิน 13. การจําหน่าย

7. แปลงปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ 14. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

ซึ่งจากการเรียนรู้ที่ผ่านมาผู้วิจัยได้สร้างนวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียน ที่มีคุณภาพและ

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ นักเรียนค้นคว้า และปฏิบัติ จากการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่ม มาจัดทําเป็น
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แผนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A กําหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง

รูปแบบ 5A วิชาการปลูกพืชไร้ดิน ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A

A1 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม (Authentic group) โดยใช้กลุ่มเดียวตลอดท้ังภาคเรียน

A2 การเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic learning material) โดยใช้

เอกสารประกอบการเรียน สื่อ วัสดุอุปกรณ์ แปลงปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ ตลาดจําหน่าย

A3 การปฏิบัติงานในพื้นท่ีจริง (Authentic real space) ท้ังภายนอกและภายใน

A4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic exchanging knowledge)

A5 ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic assessment) ทั้งด้านความรู้

ทักษะการทํางานร่วมกัน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2.2 ศึกษาส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ กําหนดองค์ประกอบของแผนการจัดการ

เรียนรู้ตามรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 มีส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

ดังนี้

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้

1. ผลการเรียนรู้

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

3. สาระสําคัญ

4. สาระการเรียนรู้

5. สมรรถนะสําคัญของนักเรียน

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

7. ชิ้นงาน ภาระงาน
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8. กิจกรรมการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A)

9. สื่อและแหล่งเรียนรู้

10. การวัดและประเมินผล

11. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้

ซึ่งได้กําหนดแผนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A วิชาการปลูกพืชไร้ดิน จํานวน

14 แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที เนื่องจากโรงเรียนมีแปลงปลูกพืชไร้ดิน จํานวน

5 แปลง แต่ละกลุ่มเรียนรู้กลุ่มเดียวตลอดภาคเรียน นักเรียนได้รับผิดชอบการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมของ

กลุ่มอย่างต่อเน่ือง และจะได้มองเห็นงานตลอดแนว เพื่อความสะดวกในการใช้วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ใน

การปฏิบัติกิจกรรม เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีนํามาจําหน่ายต่อเนื่อง และนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามบริบท

สภาพแวดล้อมที่เป็นจริง ด้วยการทํางานร่วมกัน นักเรียนและครู ได้มีโอกาสวางแผนการเรียนรู้ของกลุ่ม รับรู้

บทบาทในการเรียนรู้แต่ละครั้ง ได้ตลอดทั้งวิชาแบ่งเป็นการปฐมนิเทศและการทดสอบก่อนเรียน 2 คาบ

นักเรียนจะรับผิดชอบในการเรียนตั้งแต่การวางแผนปลูก ของแต่ละกลุ่ม ปฏิบัติปลูกพืชในแต่ละสัปดาห์ และ

นักเรียนทุกกลุ่มจะได้เรียนรู้ และปฏิบัติงานในการปลูกพืชไร้ดินในกลุ่มตนเองในแปลงปลูกกลุ่มละ 1 แปลง

ปลูก และแผนการจําหน่าย จํานวน 5 สัปดาห์ ซึ่งเป็นการจําหน่ายทั้ง 5 แปลง และมีการจัดการหลังการปลูก

พืชไร้ดินของกลุ่ม หลังการจําหน่าย และการสรุปบทเรียนและทดสอบหลังเรียน 2 คาบ รวมทั้งหมด 40 คาบ

(โรงเรียนจัดการเรียนรู้กําหนดคาบเรียนละ 50 นาที) กําหนดเป็นแผนการจัดการเรียนรู้มีรายละเอียดโดยในแต่

ละครั้งท่ีทําการสอน จะแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม ดังตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 แสดงแผนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A วิชาการปลูกพืชไร้ดิน

แผน

ท่ี

กลุ่มท่ี /เรื่อง จํานวน

คาบ
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5

- ปฐมนิเทศชี้แจงแนวการจัดการเรียนรู้ /ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียน 2

1 การวางแผน (กําหนดกลุ่ม สมาชิก จํานวนพ้ืนที่ และร่วมกันวางแผนการเรียนรู)้ 2

2 แปลงปลูกใน

ระบบไฮโดรโป

นิกส์

การเพาะเมล็ด ธาตุอาหารพืช การปลูก

พืชไร้ดิน

การดูแลรักษา 2

3 การย้ายต้นกล้า แปลงปลูกใน

ระบบไฮโดร

โปนิกส์

การเพาะเมล็ด ธาตุอาหารพืช การปลูกพืช

ไร้ดิน 2
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)

แผนท่ี

กลุ่มท่ี /เรื่อง จํานวน

คาบ
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5

4 การปลูกพืชไร้

ดิน

การย้ายต้น

กล้า

แปลงปลูกใน

ระบบไฮโดร

โปนิกส์

การเพาะ

เมล็ด

ธาตุอาหารพืช

2

5 ธาตุอาหารพืช การปลูก

พืชไร้ดิน

การย้าย

ต้นกล้า

แปลงปลูก

ในระบบ

ไฮโดร

โปนิกส์

การเพาะเมล็ด

2

6 การเพาะเมล็ด ธาตุอาหารพืช การปลูกพืช

ไร้ดิน

การย้าย

ต้นกล้า

แปลงปลูกใน

ระบบไฮโดร

โปนิกส์

2

7
การดูแลรักษา การย้ายต้น

กล้า
2

8 การบัญชี 2

9

การจําหน่าย (ผลผลิตในแปลงปลูกที่ 1) นักเรียนทุกกลุ่มช่วยกันจําหน่ายผลผลิตใน

ตลาดชุมชนบ้านโคกทราย หรือแหล่งชุมชนอื่น ตามความต้องการของสมาชิกกลุ่ม

2

การจําหน่าย (ผลผลิตในแปลงปลูกที่ 2) 2

การจําหน่าย (ผลผลิตในแปลงปลูกที่ 3) 2

การจําหน่าย (ผลผลิตในแปลงปลูกที่ 4) 2

การจําหน่าย (ผลผลิตในแปลงปลูกที่ 5) 2

10 การจัดการหลัง

การเก็บเกี่ยว

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดิน

2
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แผนท่ี

กลุ่มท่ี /เรื่อง จํานวน

คาบ
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5

11 คุณค่าและความ

ปลอดภัย

การจัดการ

หลังการเก็บ

เกี่ยว

คุณค่าและความปลอดภัย 2

12 ประเภทของการปลูกพืชไร้ดิน การจัดการ

หลังการ

เก็บเก่ียว

ประเภทของการปลูกพืชไร้ดิน

2

13 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต การจัดการ

หลังการเก็บ

เกี่ยว

ปัจจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับ

การเจริญ

เติบโต 2

14 ความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับการ

ปลูกพืชไร้ดิน

คุณค่าและ

ความ

ปลอดภัย

ประเภทของ

การปลูกพืช

ไร้ดิน

ปัจจัยท่ี

เกี่ยวข้อง

กับการ

เจริญเติบโต

การจัดการ

หลังการ

เก็บเก่ียว

2

- สรุปผลการเรียนรู้ /ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน/และทํา

แบบประเมินความพึงพอใจ 2

1.5 นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างข้ึน มาหาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย นางรัตนี ลิ่ม

พานิช ผู้อํานวยการโรงเรียน นางจันทร์ทิพย์ รักสม คู่บัดดี และนางจารุ สุทธิปรีชานนท์ ผูเ้ชี่ยวชาญในสถานศึกษา จํานวน

3 คน โดยใช้กระบวนการ PLC ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตามโครงการพัฒนาวิชาชีพครูโดยเครือข่ายชุมชน

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 โดยตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ โดยกลุ่ม PLC ในสถานศึกษา และผู้เช่ียวชาญภายนอก

สถานศึกษา จํานวน 2 คน นางสุดจิต สุดแป้น และนายสุนทร นาศรี รวมทั้งสิ้น 5 คน ทําการประเมินแผนการจัดการ

เรียนรู้ตามสภาพจริง และผู้เชี่ยวชาญให้ขอ้คิดเห็นข้อเสนอแนะ และนําไปปรับปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะ แล้วนําแผนการ

จัดการเรียนรู้มาให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบคุณภาพ ด้านเนื้อหา ด้านการวัดและประเมนิผล และด้านการใช้ภาษา อีกคร้ัง

ตรวจสอบความสอดคล้อง ถูกต้องและความชัดเจนขององค์ประกอบต่าง ๆ โดยใช้เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม

ประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามคุณภาพของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งได้กําหนดค่าระดับคะแนน ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด.
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2546: 160) 5 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 4 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก 3 หมายถึง เห็นด้วยใน

ระดับปานกลาง 2 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย 1 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด

1.6 นําระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉล่ีย แล้วนําค่าเฉลี่ยของแต่ละหัวข้อ

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความถูกต้อง สอดคล้อง และ ความชัดเจน

ขององค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2546: 162) ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง มากท่ีสุด

ค่าเฉล่ีย 3.51–4.50 หมายถึง มาก ค่าเฉล่ีย 2.51–3.50 หมายถึง ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 1.51–2.50 หมายถึง

น้อย ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง น้อยท่ีสุด

โดยกําหนดเกณฑ์ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีค่าต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไป (ระดับมาก)

ซ่ึงถือว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างมีคุณภาพ

1.7 หลังจากนําค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเปรียบเทียบกับเกณฑ์แล้วพบว่ารายการ

ประเมินทุกรายการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.60–5.00 และนําระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวมทุกรายการอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.77) แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และจากนั้นได้

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

1.8 นําแผนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A วิชาการปลูกพืชไร้ดิน ไปใช้กับ

นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยทีม PLC เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียน และให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง

แก้ไขต่อไป

2. แบบประเมินความสามารถในการทํางานร่วมกัน ของนักเรียนท่ีเรียนวิชาการปลูกพืชไร้ดิน

ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A

2.1 ศึกษาวิธีสร้างแบบประเมิน โดยการประเมินพฤติกรรมการทํางานร่วมกันโดยใช้วิธีของ

ลิเคอร์ท (Likert rating)

2.2 กําหนดกรอบโครงสร้างแบบสร้างแบบประเมินด้านทักษะการทํางานร่วมกัน ซ่ึงมี

องค์ประกอบท่ีแสดงลักษณะของพฤติกรรมการทํางานร่วมกัน 3 ด้าน ๆ ละ 5 ข้อ ดังนี้

2.2.1 ด้านบทบาทหน้าที่

1) การเข้ากลุ่มอย่างรวดเร็ว

2) การมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าท่ี

3) ยอมรับตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย

4) ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีที่ได้รับมอบหมาย

5) มีการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีภายในกลุ่ม

2.2.2 ด้านกระบวนการทํางาน

1) เข้าใจข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีตรงกันและชัดเจน
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2) มีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายและข้ันตอนการทํางาน ระยะเวลา วัสดุ

อุปกรณ์ อย่างเหมาะสม

3) ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและถูกต้อง

4) มีส่วนร่วมการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไข

5) มีการประสานงาน ช่วยเหลือ และการประเมินผลสมาชิก ร่วมกัน

2.2.3 ด้านผลงาน

1) มีส่วนร่วมในการทําให้ผลงานบรรลุงานตามเป้าหมาย

2) ผลงานถูกต้องสมบูรณ์

3) ผลงานเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด

4) การนําเสนอผลงานถูกต้องชัดเจน

5) ผลงานเป็นแบบอย่างที่ดี

2.3 สร้างแบบประเมินความสามารถในการทํางานร่วมกัน โดยการสังเกตพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานและผลงาน โดยใช้มาตรประมาณค่า 5 อันดับ 3 ด้าน ๆ ละ 5 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน

5 = แสดงพฤติกรรมในระดับมากท่ีสุด

4 = แสดงพฤติกรรมในระดับมาก

3 = แสดงพฤติกรรมในระดับปานกลาง

2 = แสดงพฤติกรรมในระดับน้อย

1 = แสดงพฤติกรรมในระดับน้อยท่ีสุด

สร้างเกณฑ์ปกติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ียใช้เกณฑ์ดังนี้

(บุญชม ศรีสะอาด. 2546: 162)

2.4 นําแบบประเมินความสามารถในการทํางานร่วมกัน ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ

จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความกับนิยามและตัวช้ีวัด

เลือกข้อความที่มีค่า IOC = .50 แล้วแก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึงผลการ

ประเมินของผู้เชี่ยวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.0 จากนั้นจัดพิมพ์ นําไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการปลูกพืชไร้ดิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี

ข้ันตอนในการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้

3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ การหาคุณภาพของแบบทดสอบ

การหาค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ
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3.2 ศึกษาเนื้อหา โครงสร้างของเน้ือหาและข้อความที่จะไปใช้ในการสร้างแบบทดสอบ

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สร้างแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกเกี่ยวกับเนื้อหาโดยให้

สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ จํานวน 60 ข้อ

3.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3

ท่าน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบข้อบกพร่องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งกําหนดคะแนนสําหรับการพิจารณา

ข้อคําถามแต่ละข้อ ดังนี้

ให้ 1 ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด

ให้ 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด

ให้ -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด

3.4 นําผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญไปคํานวณหาค่า IOC (Index of item Objective

Congruence) เป็นรายข้อและคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่าความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป ซ่ึงมีค่า

ดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of item Objective Congruence) โดยใช้สูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน

(Rowinelli and Hambleton อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543: 248-249) ปรากฏว่า

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.66-1.00 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ทุกข้อ

3.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพ โดยใช้ทดสอบกับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จํานวน 30 คน ที่เรียนวิชานี้มาแล้ว และนําแบบทดสอบมาตรวจให้

คะแนน ข้อท่ีตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อท่ีตอบผิดหรือไม่ตอบ หรือตอบมากกว่า 1 ตัวเลือกให้ 0 คะแนน

3.6 นําคะแนนจากการทําแบบทดสอบมาเรียงคะแนนจากคนท่ีได้คะแนนรวมสูง ไปยังคนท่ี

ได้คะแนนต่ําสุดและตัดกลุ่มที่ได้คะแนนสูงและกลุ่มที่ได้คะแนนต่ําโดยใช้เทคนิคร้อยละ 50 เพ่ือ วิเคราะห์หา

ความยากง่าย (Difficulty) (p) และค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) (r) คัดเลือกข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ คือ

มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20–0.80 และค่าอํานาจจําแนก (r) ต้ังแต่หรือเท่ากับ 0.20 ขึ้นไป ได้

ข้ อ ส อบ จํ า น ว น 47 ข้ อ ที่ มี ค่ า ค ว า ม ย า ก ง่ า ย 0.2-0.8 แ ล ะ ค่ า อํ า น า จ จํ า แนก 0.20-0.53

3.7 นําคะแนนจากข้อสอบที่คัดเลือกไว้ จํานวน 47 ข้อ หาค่าความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบวิธีคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) โดยใช้สูตร KR-20 (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ.

2543: 215) ได้ค่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 0.84

3.8 จัดพิมพ์และเย็บเป็นชุด แล้วนําไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป

สรุปผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ทักษะในการทํางานร่วมกันของนักเรียนท่ีเรียนวชิาการปลูกพชืไร้ดิน ด้วยการจัดการเรียนรู้ตาม

สภาพจริงรูปแบบ 5A อยู่ในระดับคุณภาพมากท่ีสุด ( = 4.59) (=0.43)
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2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนวิชาการปลูกพืชไร้ดิน ด้วยการ

จัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. การจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้งควรให้นักเรียนได้มีการสํารวจ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ข้อมูลท้องถิ่นเพ่ือนํามาตัดสินใจวางแผนร่วมกันในการจัดกิจกรรม

2. กิจกรรมบางอย่างจะต้องไช้เวลามาก ทําให้การทํากิจกรรมของนักเรียนไม่ทันตามเวลา ครู

จึงต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อม ด้านสถานท่ี เวลา วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพอต่อการดําเนิน

กิจกรรมแต่ละครั้ง

3. ครูต้องดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างต่อเน่ือง สถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมควรอยู่ใกล้เคียง

กัน เพื่อสะดวกในการดูแลเอาใจใส่ หรืออาจมีครูพ่ีเลี้ยงที่คอยดูแล

4. การให้นักเรียนได้เรียนรู้กลุ่มเดียวตลอดทั้งภาคเรียน ครูควรคํานึงถึงความแตกต่าง ของ

นักเรียนแต่ละกลุ่ม เพื่อนักเรียนจะได้ช่วยเหลือกันเรียนมากยิ่งขึ้น จนเกิดผลงานท่ีเกิดจากการทํางานร่วมกัน

5. ก่อนการเรียน ครูและนักเรียนต้องวางแผนลําดับเน้ือหาและขั้นตอนการเรียนรู้ของแต่ละ

กลุ่ม ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดท้าย ให้นักเรียนรับรู้บทบาทหน้าท่ี มองเห็นงานตลอดแนว สามารถ

วางแผนการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานของกลุ่มด้วยความภาคภูมิใจ นักเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้

วัสดุอุปกรณ์ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียนฝึกให้ได้รู้จักสภาพแวดล้อมรู้สึกรักหวงแหนและเห็นคุณค่า
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ชื่อเร่ือง การพัฒนาการเรียนรู้ เร่ืองการวิเคราะห์รายการค้า วิชางานบัญชีกิจการบริการ                             
โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติทางบัญชี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
หอวัง นนทบุรี 

 

ชื่อผู้วิจัย นางสาวอรุณี  กงลา 

 ตำแหน่งครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ธุรกิจศึกษา) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
หอวัง นนทบุรี   สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี  

 

บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดย
การใช้ชุดฝึกปฏิบัติทางบัญชีเรื่องการวิเคราะห์รายการค้า รายวิชางานบัญชีกิจการบริการ  2. เพื่อเปรียบเทียบ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนจากผลการทดสอบก่อนและหลังจากการ ใช้ชุดฝึกปฏิบัติทางบัญชี เรื่องการ
วิเคราะห์รายการค้า รายวิชางานบัญชีกิจการบริการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ซึ่งเป็นนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ห้อง ม.5/6 (แผนการเรียนธุรกิจ) ภาคเรียนที่2/2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง 
นนทบุรี ที ่เรียนรายวิชา งานบัญชีกิจการบริการ จำนวน 46 คน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research)  แบบกลุ่มเดี่ยว  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ    
หาค่าร้อยละเปรียบเทียบระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน จากผลการทดสอบก่อนและ  หลังการใช้
ชุดฝึกปฏิบัติทางบัญชี โดยใช้สถิติ Paired Samples  T-test ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิจัย
พบว่า 

ผลการวิจัยระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า วิชางาน
บัญชีกิจการบริการ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติทางบัญชี ใช้ผลการทดสอบหลังการใช้ชุดฝึกทักษะทางบัญชี มีคะแนน
เฉลี่ย 8.13 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.30 ซึ่งมีผลการทดสอบสูงกว่าผลการทดสอนก่อน
การใช้ชุดฝึกทักษะทางบัญชี แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีระดับการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า 
ดีขึ้น เกิดทักษะทางบัญชีกับตัวนักเรียนสามารถนำทักษะที่ได้ไปใช้เชื่อมโยงเรียนในหน่วยการเรียนต่อไปไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เมื่อนำผลการทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกปฏิบัติทางบัญชี นำมาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ 
Paired Samples  T-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถติ 0.05  โดยพบว่าผลการทดสอบหลังการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ
ทางบัญชี ของนักเรียนมีผลการทดสอบสูงกว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติที ่ระดับ 0.00     
อาจเนื่องมาจากนักเรียนมีความรู้ ความชำนาญ เกิดทักษะในการเคราะห์รายการค้ามากขึ้น จากการฝึกทำ
ชุดฝึกปฏิบัติทางบัญชีบ่อยครั้ง ซึ่งมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานบัญชีกิจการบริการเพิ่มขึ้น 
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OBEC64
Typewriter
การพัฒนาทักษะการทํางานร่วมกันและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียน
วิชาการปลูกพืชไร้ดิน ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A



 ความสำคัญ : ชุดฝึกปฏิบัติทางบญัชี / การวิเคราะห์รายการค้า 

 

บทนำ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉ.2) พ.ศ.2545 และ(ฉ.3)      
พ.ศ.2553 ให้ความสำคัญกับแนวการจัดการศึกษา ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามาถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยจัดเนื้อหาและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์และการประกยุกต์ความรู้มาใช้เพื ่อป้องกันและแก้ไขปัญหา      
จัดประสบการณ์การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากการปฏิบัติทำให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น และเกิดการใฝรู่้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับกลักสูตรฐานสมรรถนะ คือต่อยอดให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะ ให้ความรู้และ
ทักษะได้ในสถานการณ์จริง และนำทักษะนั้นมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเพื่อเกิดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่21 วิจารณ์ พานิช (2555 :11) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยสรุปว่า 
เป็นการเตรียมพร้อมของมนุษย์เพื่อไปสู่การปรับเปลี่ยนแบบทันท่วงที และรวดเร็ว ต้องพัฒนาตนเองให้เกิด
ทักษะขั้นสูงในการเรียนรู้ ครูต้องพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะแก่ตัวครูในด้านการจัดการเรียนการสอนและพร้อม
พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจึงต้องสรรหาวิธีการ รูปแบบการสอน ส่ือการสอน 
และเทคนิคการสอนต่าง ๆ นำมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู ้เรียน  รวมถึงครูต้องเปล่ียนสถานะจากเคยยึด
ครูผู้สอนเป็นหลัก เปล่ียนเป็นครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือเป็นที่ปรึกษา ให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ 
ฝึกฝนทำแบบฝึกทักษะ แบบฝึกปฏิบัติ และแบบฝึกหัดด้วยตนเองโดยเฉพาะวิชาทางด้านบัญชีท่ีเน้นทักษะด้าน
บัญชีให้เกิดแก่ผู้เรียน  ผุษดีรัตน์ คูณตาแสง (2557) ก็ได้กล่าวว่า การใช้ชุดฝึกทักษะจะช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์ 
รายการค้าและบันทึกบัญชีไปตามวงจรของบัญชีชุดฝึกทักษะดังกล่าวจะเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ รายการค้า 
และเป็นการเพิ่มเทคนิคต่าง ๆ ได้ดีขึ ้น ผู ้วิจัยในฐานะครูผู ้สอนรายวิชางานบัญชีกิจการบริการ รหัสวิชา          
ง30271  มีความสนใจจะใช้ชุดฝึกปฏิบัติทางบัญชี เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า นำมาฝึกนักเรียน เพื่อให้เกิด
ทักษะและวิเคราะห์รายการค้าได้ถูกต้อง สามารถนำไปบันทึกรายการบัญชีในหน่วยต่อไปได้ถูกต้องตาม
หลักการบัญชี ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชางานบัญชีกิจการบริการที่สูงขึ้น พร้อมท้ัง
เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการใช้ชุดฝึกปฏิบัติทางบัญชีเรื่อง 

การวิเคราะห์รายการค้า รายวิชางานบัญชีกิจการบริการ 
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2. เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนจากผลการทดสอบก่อนและหลังจากการ 

ใช้ชุดฝึกปฏิบติัทางบัญชี เรื่องการวิเคราะห์รายการบัญชี รายวิชางานบัญชีกิจการบริการ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

  การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติทางบัญชี ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  โดยดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรท้ังหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี 

ที่ 5 ห้อง ม.5/6 (แผนการเรียนธุรกิจ) ภาคเรียนที่2/2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  ที่เรียน
รายวิชา งานบัญชีกิจการบริการ จำนวน 46 คน  

ขอบเขตด้านพื้นท่ี   

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษา นนทบุรี 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ดำเนินการวิจัยต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน 2564  ถึง  มีนาคม 2565 รวมระยะเวลา 5 เดือน 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  แบบกลุ่มเด่ียว  

ใช้การวัดผลก่อนและหลังการทดลอง เพื่อทำการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อน และ หลังการทดลองของ
นักเรียนท่ีเรียนรายวิชางานบัญชีกิจการบริการ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติทางบัญชีเรื่องการวิเคราะห์รายการค้า 

2. ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. ช้ีแจงนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ การวัด 

และประเมินผล และให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

2. ทำการทดสอบนักเรียนก่อนการใช้แบบฝึกปฏิบัติทางบัญชี ใช้แบบทดสอบงานท่ี 

วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 20 ข้อ  ทำการตรวจและให้คะแนน โดยยังไม่แจ้งคะแนนและเฉลยคำตอบให้นักเรียน
ทราบ 

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนการพัฒนาการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนใช้ชุดฝึกปฏิบัติทาง 
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บัญชี เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า ให้นักเรียนทำชุดฝึกปฏิบัติทางบัญชี คนละ 3 ชุด 

4. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังจากท่ีนักเรียนได้ทำชุดฝึกปฏิบัติทางบัญชี  
5. ทำการตรวจแบบทดสอบ และให้คะแนน พร้อมท้ังบันทึกผลการทดสอบ  

หลังจากใช้ชุดฝึกปฏิบัติทางบัญชี 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
3.1 ชุดฝึกปฏิบัติทางบัญชี เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า วิชางานบัญชีกิจการบริการ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง ม.5/6 
3.2 แบบทดสอบวัดทักษะทางบัญชี เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า วิชางานบัญชีกิจการ 

บริการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง ม.5/6 

ผู้วิจัยได้นำชุดฝึกปฏิบัติทางบัญชี และแบบทดสอบทักษะทางบัญชี เรื่องการวิเคราะห์รายการ
ค้า ท่ีสร้างขึ้นตามจุดประสงค์การทดสอบท่ีกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วนำไปให้ผู้เช่ียวชาญซึ่งเป็นคณาจารย์ ท่ีมี
ความรู้ ความสามารถด้านบัญชี ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา พิจารณาความสอดคล้องและความ
เหมาะสม แล้วนำไปทดสอบกับนักเรียนท่ีเคยเรียนวิชาบัญชี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาจุดบกพร่อง นำมา
ปรับปรุง ให้มีความสอดคล้องและมีคุณภาพท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผู้วิจัยนำแบบทดสอบวัดทักษะทางบัญชี ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เรียนรายวิชางานบัญชี
กิจการบริการ ในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้โดยใช้สถิติ ดังนี้ 

1. ศึกษาระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนำชุดฝึกปฏิบัติทางบัญช ีเรื่องการ 

วิเคราะห์รายการค้า วิชางานบัญชีกิจการบริการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องม.5/6 โรงเรียนนวมิน 
ทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ หาค่าร้อยละ 

2. เปรียบเทียบระดับพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน จากผลการทดสอบก่อนและ 

หลังการใช้ชุดฝึกปฏิบัติทางบัญชี โดยใช้สถิติ Paired Samples  T-test แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 

6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาระดับการพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติทางบัญชี เรื่อง การวิเคราะห์
รายการค้า วิชางานบัญชีกิจการบริการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง 
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นนทบุรี พบว่า นักเรียนมีผลการทดสอบหลังจากการพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติทางบัญชี มีคะแนน
เฉลี่ย 8.13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน มีผลสูงกว่าผลการทดสอบก่อนการพัฒนาการเรียนรู้  ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ย 5.96 คะแนน เห็นได้ว่ามีผลคะแนนสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 21.70 แสดงว่านักเรียนมีการ
พัฒนาการเรียนรู้สูงขึ้น 

การทดสอบ �̅� S.D.      D  t Sig.(1-tailed) 
ก่อนพัฒนาการเรียนรู้ 5.96 1.41 2.17 1.10 13.38 * 0.0000 
หลังพัฒนาการเรียนรู้ 8.13 8.13 

 *นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.00 

ผลการเปรียบเทียบการทดสอบก่อนและหลังการพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติทาง
บัญชี เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า วิชางานบัญชีกิจการบริการ ทำการวิเคราะห์สถิติ T-test ท่ีระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปและอภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า วิชางาน
บัญชีกิจการบริการ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติทางบัญชี ใช้ผลการทดสอบหลังการใช้ชุดฝึกปฏิบัติทางบัญชี มีคะแนน
เฉลี่ย 8.13 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.30 ซึ่งมีผลการทดสอบสูงกว่าผลการทดสอนก่อน
การใช้ชุดฝึกทักษะทางบัญชี แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีระดับการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า 
สูงขึ้น เกิดทักษะทางบัญชีกับตัวนักเรียนสามารถนำทักษะที่ได้ไปใช้เชื่อมโยงเรียนในหน่วยการเรียนต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  เมื่อนำผลการทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกปฏิบัติทางบัญชี นำมาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ 
Paired Samples  T-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถติ 0.05  โดยพบว่าผลการทดสอบหลังการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ
ทางบัญชี ของนักเรียนมีผลการทดสอบสูงกว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติที ่ระดับ 0.00      
อาจเนื่องมาจากนักเรียนมีความรู้ ความชำนาญ เกิดทักษะในการเคราะห์รายการค้ามากขึ้น จากการฝึกทำ

t-test

Paired Samples Statistics

  Mean N Std. Deviation

Pair 1 Pre-test 5.96 46 1.41

Posttest 8.13 46 1.09

Paired Samples Test

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean t df Sig.(2-tailed) Sig.(1-tailed)

Pair 1 Posttest - Pretest 2.17 1.10 0.16 13.3843 45 0.0000 0.0000

Paired Differences

𝑆. . 𝐷.𝐷 
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ชุดฝึกปฏิบัติทางบัญชีบ่อยครั้ง ซึ่งมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานบัญชีกิจการบริการเพิ่มขึ้น  ถือ
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ดรุณวรรณ  แมดจ่อง (2563) ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องผังบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า และการ
บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของนักศึกษา 
สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พบว่า ผลการทดสอบกลังการใช้แบบฝึกปฏิบัติผ ่าน
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ มีคะแนนเฉลี่ย 9.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
93.80 สูงกว่าผลการทดสอบก่อนการใช้แบบฝึกปฏิบัติผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ   สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จิรสุดา  บุญรอดวรกุล (2564) ศึกษาการพัฒนาทักษะการทำงานโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับ
บทเร ียนออนไลน์ รายว ิชา ความร ู ้ เก ี ่ยวก ับงานอาชีพ  รหัสว ิชา 2001-1001 สำหรับนักเร ียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับบทเรียนออนไลน์ แตกต่างกัน โดยที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนเรียนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.00 และหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.70 จะเห็นได้ว่านักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น และสอดคล้องงานวิจัยของ   พรรณวิภา มณีโลกย์ (2557) ได้ศึกษาการใช้ชุดฝึกปฏิบัติวิชาบัญชีเบื้องต้น 
2 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 8 ประเภทวิชาพณิชยการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี พบว่า การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติวิชาบัญชี เบื้องต้น 2  ก่อนเรียน ได้คะแนนเฉล่ีย 
7.93 ส่วนแบบหลังเรียนได้ คะแนนเฉลี่ย 13.46 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนของการจัดกิจกรรม
การสอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ทั้งสองแบบแตกต่างกัน โดยมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่า ก่อนสอน 45.86 % ซึ่งการสอน
โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติสามารถช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ท่ีเป็นนามธรรมสูงและสลับซับซ้อน
ซึ่งผู้สอนไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยายให้ผู้เรียนได้เข้าใจชัดเจนและง่ายยิ่งขึ้น ท้ังช่วยเร้าความสนใจของ
ผู้เรียนต่อส่ิงกำลังศึกษา เพราะชุดฝึกปฏิบัติเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนของตนมากท่ีสุด  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติทางบัญชีเรื่องการวิเคราะห์

รายการค้า วิชางานบัญชีกิจการบริการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง 
นนทบุรี มีระดับการพัฒนาการเรียนรู้ที ่สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังการพัฒนาการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติทางบัญชี มีผลการทดสอบแตกต่างกัน ครูผู้สอนควรปลูกฝังและกระตุ้นนักเรียนให้
ตระหนักถึงความสำคัญของเนื้อหารายวิชาที่เรียน จัดทำชุดฝึกปฏิบัติทางบัญชีท่ีทันสมัย หรือพัฒนาชุดฝึก
ปฏิบัติทางบัญชีผ่านทางแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ รวมถึงการจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม นักเรียนลงมือปฏิบัติให้เกิดทักษะและส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชางาน
บัญชีกิจการบริการให้สูงขึ้น มีการบันทึกหลังสอนทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครูต่อไป 

 

284



2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาในครั้งนี้มีข้อจำกัด ซึ่งเป็นการศึกษาเฉพาะเรื่องเท่านั้น ควรทำการศึกษา

เนื้อหาเรื่องอื่น ๆ ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียน นำมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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ชื่อเรื่อง  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพลังแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
             A Causal Factors Influencing the Power of Curiosity in Thai Music Subject Among 
            High School Students 
 

 

ช่ือผู้วิจัย  นางสาวปิยนุช มีสุข          
   ครู วิทยฐานะช านาญการ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพลังแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พลังแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) วิเคราะห์องค์ประกอบพลังแห่งการใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียนดนตรีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3) พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพลัง 
แห่งการใฝ่ร ู ้ใฝ่เรียนดนตรีไทยของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 600 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 79 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐานด้วยโปรแกรม 
SPSS วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วยโปรแกรม LISREL 8.72 ผลการวิจัย
พบว่า   
  1. พลังแห่งการใฝ่รู ้ใฝ่เรียนดนตรีไทยมีค่าอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังแห่งการ 
ใฝ่รู ้ใฝ่เรียนดนตรีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ดังนี้ 1) ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในครอบครัวมีค่าอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยด้านสังคมและส่ือมวลชนมีค่าอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษามีค่าอยู่ในระดับมาก และ 4) ปัจจัยด้านคุณลักษณะภายในมีค่าอยู่ในระดับมาก  
  2. องค์ประกอบพลังแห่งการใฝ่ร ู ้ใฝ่เรียนดนตรีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ 2) ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3) มีเอกลักษณ์ 
แห่งตน มีค่าน ้าหนักเท่ากับ 0.83, 0.87 และ 0.79 ตามล าดับ โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
อย ู ่ ในเกณฑ์ด ี  พ ิจารณาได้จากค ่าสถ ิต ิท ี ่ ใช ้ ในการตรวจสอบความสอดคล้อ งกลมกลืน ( 2

χ = 0.09,  
df = 1, 2

χ /df = 0.09, p = 0.77, CFI = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = 1.00, RMSEA = 0.00)    
  3. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพลังแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีไทยของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโมเดลประหยัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
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พิจารณาได้จากค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน ( 2χ = 153.22, df = 74, 2
χ /df = 2.07, 

p = 0.00, CFI = 1.00, GFI = 0.97, AGFI = 0.95, RMSEA = 0.42) 
 

ค าส าคัญ : โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ พลังแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีไทย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
บทน า  
  ดนตรีไทยเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยที่แสดงออกถึงความเป็นชาติไทย และการศึกษาดนตรีไทย 
ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งที่มีความจ าเป็นต่อมนุษย์ชาติ ดนตรีช่วยพัฒนาสมองเด็ก เนื่องจากดนตรีเป็นกิจกรรม 
เชิงสร ้างสรรค์ที ่กระตุ ้นให้ผู ้เร ียนหลั ่งสาร เอนโดรฟิน (Endorphin) สารแห่งความสุข เกิดความสุนทร ียะ  
ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ช่วยท าให้เด็กมีความสนใจเรียน ใฝ่รู ้ใฝ่เรียน ผู ้ว ิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญ 
ของพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีไทย จึงได้ท าการศึกษาแนวคิดของ วัฒนา พาผล (2551) ครองทรัพย์ อุดนาม (2553) พงษ์เทพ 
ปลื้มใจ (2555) ศิริวิมล ชูชีพวัฒนา (2556) เกวรี แลใจ (2556) วัชราภรณ์ อมรศักดิ์ (2556) กฤตธี สีหมนตรี (2557) ธีรพงษ์ 
บ าเพ็ญทาน (2558) กนกวรรณ ปัจจวงษ์ (2559) น ิภาภรณ์ บุญนาวา (2560) และจากการสัมภาษณ์น ักเรียน 
และนิสิตเกี ่ยวกับปัจจัยที ่ส ่งผลต่อพลังแห่งการใฝ่ร ู ้ ใฝ่ เร ียน ดนตรีไทย ท าให้พบว่าปัจจัยที ่มีอ ิทธิพล 
ต่อพลังแห่งการใฝ่รู ้ใฝ่เร ียนดนตรีไทย คือ ปัจจัยด้านการอบรมเลี ้ยงดูแบบประชาธิปไตย การสนับสนุน 
จากครอบครัว การเห็นแบบอย่างจากคนในครอบครัว การสนับสนุนจากสังคม การเห็นแบบอย่างจากบุคคล 
ในสังคม การได้รับข่าวสารผ่านสื่อ บรรยากาศในชั ้นเรียน การสนับสนุนจากครู การเห็นแบบอย่างจากรุ่นพี่   
การก าหนดเป้าหมายในอนาคต การเห็นคุณค่าในตนเอง และแรงจูงใจในการเรียน และผู ้วิจัยยังได้ศึกษาแนวคิด 
ของ Latumahina (2007) บรรชา มุสิกานนท์ (2550) ปิลันญา วงศ์บุญ (2550) วัฒนา พาผล (2551) ครองทรัพย์ อุดนาม 
(2553) วาสนา กิ่มเท้ิง (2553) พรชัย ผาดไธสง (2555) ศิริวิมล ชูชีพวัฒนา (2556) กนกวรรณ ปัจจวงษ์ (2559) เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของพลังแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียนที่น่าสนใจไว้สามประเด็น ได้แก่ (1) มีเอกลักษณ์แห่งตน (2) ความคิดริเริ่ม
สร ้ า งสร รค ์  ( 3 )  ศ ึ กษาค ้ นคว ้ า ด ้ วยตนเอง  เน ื ่ องจากป ั จจ ุ บ ั นน ี ้ ม ี การสน ั บสน ุ นให ้ ดนตร ี ไทย 
เข้ามามีบทบาทในการศึกษา และจัดเข้าอยู ่ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับชั้น ไม่ว ่าจะเป็นรูปแบบของการศึกษา 
ตามหลักสูตรในโรงเรียน และการเรียนดนตรีตามอัธยาศัยในโรงเรียนดนตรีเอกชน เช่น  โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเขตพื้นที่การศึกษาที่ให้ความส าคัญ 
ต่อดนตรีไทย โดยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมประจ าทุกๆ ปี 
จากงานศิลปหัตถกรรม ท าให้นักเรียนหันมาสนใจดนตรีไทยมากขึ้น     
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ทราบถึง
ปัจจัยที ่ส่งผลต่อพลังแห่งการใฝ่ร ู ้ ใฝ่เร ียนดนตรีไทยอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 
ดนตรีไทย ส่งผลต่อการเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
ในอนาคต    
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย           
 1.  เพื่อศึกษาพลังแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ดนตรีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย        
 2.  เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบพลังแห่งการใฝ่รู ้ใฝ่เรียนดนตรีไทยของนักเ รียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย             
 3.  เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที ่ส่งผลต่อพลังแห่งการใฝ่รู ้ใฝ่เรียนดนตรีไทย 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย           
 1.  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย        
       1.1  ศ ึกษาแนวคิด ทฤษฎ ี และงานว ิจ ัยท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง เพ ื ่อส  ารวจต ัวแปรที ่ เก ี ่ยวก ับ 
พลังแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย    
       1.2  เลือกตัวแปรและแนวคิดท่ีส าคัญ เพื่อก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ    
       1.3  ก าหนดกรอบแนวคิดปัจจัยเชิงสาเหตุที ่ส่งผลต่อพลังแห่งการใฝ่รู ้ใฝ่เรียนดนตรีไทย 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                           1.4  พัฒนาแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงยืนยัน
(Confirmatory factor analysis) และการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (a causal relationship model)  
โดยใช้โปรแกรม LISREL 8.72 ในการวิเคราะห์ข้อมูล         
 2.  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        
       2.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 -6 ที่ก าลังศึกษาอยู่    
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จ านวน 30,091 คน  
จากท้ังหมด 54 โรงเรียน              
       2.2  กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช ้ในการวิจ ัยคร ั ้งน ี ้  ม ีว ิธ ีการสุ ่มแบบหลายขั ้นตอน (Multistage  
Stage sampling)            
      ขั ้นตอนที ่ 1 แบ่งกลุ ่มโรงเรียนโดยจ าแนกตามขนาดโรงเร ียน ได้ทั ้งหมด 4 ขนาด  
ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก        
   ขั ้นตอนที่ 2 สุ ่มเลือกโรงเรียนตัวแทนตามขนาดของโรงเรียน ขนาดละ 1 โรงเรียน  
รวมทั ้งหมด 8 โรงเรียนโดยแยกตามจังหวัดในเขตพื้นที ่การศึกษา   มัธยมศึกษาเขต 6 ประกอบด้วยจังหวัด
สมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา         
       ขั้นตอนที่ 3 น าจ านวนประชากรของโรงเรียนตัวแทนที่สุ ่มได้ในแต่ละขนาดโรงเรียน 
มาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ในการค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างของ โรงเรียนแต่ละขนาด      
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   ขั ้นตอนที ่ 4 สุ ่มเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนแต่ละขนาด โดยใช้วิธ ีการสุ ่ม 
อย่างง่าย (Simple random sampling) ให้ครบตราจ านวนท่ีก าหนด     
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 
ข้อค าถามทั้งหมด 79 ข้อ เพื่อศึกษาพลังแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 4.  ขั ้นตอนการสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ น าแบบสอบถามตรวจสองความเที่ยงตรง  
เชิงเนื ้อหา (Content Validity) จากผู ้เชี ่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยทุกข้อผ่านเกณฑ์ 0.5 ขึ ้นไป และน า
แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข และน าไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ใช่  
กลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน 30 คน และน าผลมาพัฒนาแบบทดสอบ พบว่า ด้านพลังแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียน จ านวน 17 ข้อ  
มีค่าความเช่ือมั่น .912 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .437 - .655 ด้านสภาพแวดล้อมในครอบครัว จ านวน 15 ข้อ  
มีค่าความเชื ่อมั ่น .913 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .419 - .680 ด้านสังคมและสื่อมวลชน จ านวน 10 ข้อ  
มีค่าความเชื่อมั่น .863 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .450 - .626 ด้านสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ  
มีค่าความเชื ่อมั ่น .921 ค่าอ านาจจ าแนกอยู ่ระหว่าง .513 - .645 ด้านคุณลักษณะภายใน จ านวน 18 ข้อ  
มีค่าความเช่ือมั่น .908 ค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหว่าง .468 - .630     
 5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล         
       5.1  ต ิดต ่อหน ั งส ือจากภาคว ิชาว ิจ ัยและจ ิตว ิทยาประย ุกต ์  คณะศ ึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยบูรพาถึงผู ้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6           
       5.2  จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนที ่เป็นกลุ ่มตัวอย่าง เพื ่อใช้  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้พร้อม          
       5..3  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้วิธีส่งแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  
       5.4   น  าแบบสอบถาม มาตรวจสอบความสมบ ู รณ ์ขอ งแบบสอบถามท ุ กฉบ ั บ  
น าแบบสอบถามมาลงรหัสผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติต่อไป  
  6.  การวิเคราะห์ข้อมูล         
       6.1  วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติบรรยาย (Descriptive statistics) 
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS          
       6.2  เคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงในโมเดลความสัมพันธ์  
เชิงสาเหตุ วิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แบบเพียร์สัน โดยใช้โปรแกรม SPSS             
       6.3  วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้าง
ตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LISREL 8.72   
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สรุปผลการวิจัย             
 1.  พลังแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีไทย (The power of curiosity in Thai music) มีค่าอยู่ใน

ระดับมาก ( ̅= 3.91, SD = 0.60) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพลังแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประกอบด้วย 4 ปัจจัย 1) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในครอบครัว (Family enyironment) มีค่า 

อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.06, SD = 0.63) 2) ปัจจัยด้านสังคมและส่ือมวลชน (Social and mass media) มีค่าอยู่

ในระดับมาก ( ̅ = 4.01, SD = 0.61) 3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา (School environment) มีค่าอยู่

ในระดับมาก ( ̅ = 4.00,SD = 0.58) 4) ปัจจัยด้านคุณลักษณะภายใน (Internal Features) มีค่าอยู่ในระดับมาก 

( ̅ = 4.04, SD = 0.56) ดังตารางท่ี  1     

ตารางท่ี 1 พลังแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีไทยของนักเรียน 

              ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

                

  2.  องค์ประกอบพลังแห่งการใฝ่ร ู ้ ใฝ่เร ียนดนตรีไทยของนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Originality) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.83 

องค์ประกอบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self-searching) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.87 และองค์ประกอบ 

มีเอกลักษณ์แห่งตน (Self-identity) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.79 ค่า 2
χ มีค่าเท่ากับ 0.09,  p = 0.76945, 

2
χ /df = 0.09 ท่ีองศาอิสระเท่ากับ 1 ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) 

มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์มากนั่น แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

รายการ X   SD.  แปลผล 

1)  พลังแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีไทย (TPC) 3.91 0.60 ระดับมาก 

2)  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในครอบครัว (FEM) 4.06 0.63 ระดับมาก 

3)  ปัจจัยด้านสังคมและส่ือมวลชน (SMM) 4.01 0.61 ระดับมาก 

4)  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา (SCM)  4.00 0.58 ระดับมาก 

5)  ปัจจัยด้านคุณลักษณะภายใน (IFT) 4.04 0.56 ระดับมาก 
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Chi-Square=0.09, df=1, P-value=0.76945, 2
χ /df=0.09, RMSEA=0.000 

 

ภาพที่ 1 องค์ประกอบพลังแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 3.  โมเดลความสัมพันธ ์เชิงสาเหตุป ัจจัยที ่ส ่งผลต่อพลังแห่งก ารใฝ่ร ู ้ใฝ่เร ียนดนตรีไทย 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการตรวจสอบค่าสถิติ พบว่า 

( 2
χ = 153.22, df = 74, p = 0.0000, 2

χ /df = 2.07, RMSEA = 0.42) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในครอบครัว 

(FEM) มีอิทธิพลทางตรงต่อพลังแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีไทย (TPC) มีขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.18 แต่ไม่มีอิทธิพล

ทางอ้อมตามสมมติฐานเพราะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเริ่มมีความคิดเป็นของตนเอง กล้าคิดกล้าตัดสินใจ

ด้วยตนเอง เป็นช่วงวัยที่ต้องการการยอมรับจากเพื่อน ท าตามเพื่อน ถ้าคบเพื่อนดีก็จะดีคบเพื่อนไม่ดีก็มีสิทธิ์ไม่ดี

ตาม ซ ึ ่ งสอดคล้องก ับงานว ิจ ัยของ  ประภ ัสสร ชโรธร (2550) ได ้ศ ึกษาปัจจัยที ่ส ่ งผลต ่อพฤต ิกรรม 

การกระท ารุนแรงของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  พบว่า วัยรุ ่นมักให้ความส าคัญ 

ก ั บ เพ ื ่ อ นมากกว ่ าพ ่ อ แม ่  ท  า ให ้ ว ั ย ร ุ ่ น ม ี ก า ร เอ าแบบอย ่ า ง เพ ื ่ อ น  กล ุ ่ ม เพ ื ่ อ นจ ึ ง ม ี อ ิ ท ธ ิ พล  

ในการเป็นตัวแบบและชักจูงให้กระท าพฤติกรรมต่าง ๆ และถ้ากลุ่มเพื่อนมีการกระท าที่แสดงออกถึงการกระท า

รุนแรง โอกาสในการท่ีเขาจะมีพฤติกรรมกระท ารุนแรงสูงนั้น ย่อมเป็นไปได้มากขึ้น ปัจจัยด้านสังคมและสื่อมวลชน 

(SMM) มีอิทธิพลทางตรงต่อพลังแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีไทย (TPC) มีขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.35 และมีอิทธิพล

อ้อมผ่านปัจจัยด้านคุณลักษณะภายใน (IFT) มีขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.29 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

(SCM) มีอิทธิพลทางตรงต่อพลังแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีไทย (TPC) มีขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.20 และมีอิทธิพล

อ้อมผ่านปัจจัยด้านคุณลักษณะภายใน (IFT) มีขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.63 ปัจจัยด้านคุณลักษณะภายใน (IFT)  

ม ีอ ิทธ ิพลทางตรงต ่อพล ังแห ่งการใฝ ่ ร ู ้ ใฝ ่ เร ียนดนตร ีไทย  (TPC) ม ีขนาดอ ิทธ ิพล เท ่ าก ับ 0 .20 

 เมื ่อพิจารณาอิทธิพลรวม (Total effect) ที่ส่งผลต่อพลังแห่งการใฝ่รู ้ใฝ่เรียนดนตรีไทย 

พบว่า ตัวแปรปัจจัยด้านสังคมและส่ือมวลชนมีอิทธิพลรวมสูงที่สุด โดยมีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.41 รองลงมา

คือตัวแปรปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.33 ส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมใน

ครอบครัว มีอิทธิพลรวมต ่าท่ีสุด มีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.18 ดังตารางท่ี 2 และภาพที่ 2 
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ตารางที่ 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังแห่งการใฝ่ร ู ้ใฝ่เรียนดนตรีไทยของนักเรียน  

               ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโมเดลประหยัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square=153.22, df=74, P-value=0.00000, 2
χ /df=2.0705, RMSEA=0.042 

ภาพที่ 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที ่ส่งผลต่อพลังแห่งการใฝ่ร ู ้ใฝ่เร ียนดนตรีไทยของนักเรียน 
     ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโมเดลประหยัด 

  4.  แนวทางการพัฒนาพลังแห่งการใฝ่ร ู ้ใฝ่เร ียนดนตรีไทยของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย จากข้อค้นพบเชิงคุณภาพที่ผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า  

        4.1  ด้านสภาพแวดล้อมในครอบครัว ครอบครัวควรเป็นแรงผลักดันและสนับสนุนให้ลูกเกิด

ก าลังใจในการเรียนในการฝึกซ้อม ปลูกฝังให้ลูกเห็นคุณค่าในตนเองและเห็นความส าคัญของดนตรีไทย ให้ความ

อบอุ่น ให้ค าปรึกษาชี้แนะเรื ่องความรับผิดชอบและความอดทน ให้เวลาให้โอกาสลูกได้เลือกสิ่งที ่ชอบหรือถนัด  
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ไม่บังคับให้เล่นและเรียนโดยไม่เต็มใจ ช่ืนชมเม่ือลูกประสบความส าเร็จ จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรีต่าง ๆ ที่ลูกเรียน 

พาไปชมงานการแสดงดนตรีไทย ส่งเสริมให้เรียนเพิ่มเติมด้านดนตรีไทย สนับสนุนในด้านการศึกษาต่อทางดนตรี

ไทย และครอบครัวควรเป็นแบบอย่างในด้านรักและเห็นความส าคัญของดนตรีไทย มีวินัย มีความรับผิดชอบ  

มีความอดทน ขยัน มุ ่งมั ่น ตั ้งใจ กตัญญูและเคารพครูบาอาจารย์ กล้าแสดงออกในสิ่งที ่ถูกต้องเพื ่อให้ลูก 

ประสบผลส าเร็จทางด้านดนตรีไทย         

      4.2  ด้านสังคมและสื่อมวลชน ควรน าเสนอและประชาสัมพันธ์ด้านดนตรีไทย มีกิจกรรม 

ยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ยกย่องนักดนตรีไทย และเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย มีการประชาสัมพันธ์

รายการแข่งขันด้านดนตรีไทยอย่างทั ่วถึง พร้อมน าเสนอการประกวดดนตรีไทย มีการมอบทุนการศึกษา  

และน าเสนอผลงานของนักเรียนท่ีประสบความส าเร็จในด้านดนตรีไทย ผ่านสื่อทีวี มีการจัดรายการดนตรี เกมโชว์ 

ละคร น าเสนอในแง่บวก ละครวัยรุ่นท่ีถ่ายทอดความเป็นดนตรีไทยในรูปแบบท่ีเด็ก ๆ สามารถเข้าถึงได้ เหมาะกับ

ยุคสมัยในปัจจุบันให้คนติดตามมากขึ้น จะท าให้เด็กรุ่นใหม่กล้ามั่นใจที่จะเล่นและเรียนดนตรีไทย เห็นคุณค่า  

เห็นความส าคัญ เชื ่อมั่นในตนเอง และอยากจะเล่นดนตรีไทยมากยิ่งขึ ้น  และถ้าเป็นสังคมในโรงเรียนควรมีการ

สนับสนุนด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ คนในสังคมที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงก็ควรจะเป็นแบบอย่าง 

ในด้านมารยาทของการเป็นนักดนตรีที่ดี สุภาพเรียบร้อย รู้จักกาลเทศะ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ตรงต่อเวลา ขยัน 

มีวินัยในการฝึกซ้อม แสวงหาความรู้ด้านดนตรีไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นตัวอย่างของครู หรือนักแสดงที่ดี ตั ้งใจ

ผลิตผลงานทางดนตรี ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และท าให้

นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรีไทยท่ีดีขึ้น         

       4.3  ด้านสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สถานศึกษาควรมีความพร้อมด้านห้องดนตรีไทย 

อุปกรณ์ดนตรีไทยให้เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน มีบุคลากรครูที่มีประสิทธิภาพ มีสื่อการสอนที่น่าสนใจ มีงบประมาณ 

ในการซ่อมบ ารุงและจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย เพื่อน ๆ รอบตัวนิยมดนตรีไทย สถานศึกษาควรจัดเวทีให้นักเรียนได้

แสดงความสามารถด้านดนตรีไทย สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่เกี ่ยวกับดนตรีไทย  

ให้ดนตรีเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น จัดให้มีการแสดงดนตรีไทยตามงานส าคัญต่าง ๆ งานแต่ง 

งานบวช งานศพ ส่วนในชั้นเรียนควรมีการติดป้ายนิเทศ หรือบอร์ดเกี ่ยวกับดนตรีไทย จัดกิจกรรมที่สนุกท้าทาย 

คร ูผ ู ้สอนมีส ื ่อที ่ด ึงด ูดความสนใจของนักเร ียน จัดห้องเร ียนให้เอื ้อต่อการจัดกิจกรรม และสนับสนุน 

การเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย โดยมีการมอบรางวัลทุนการศึกษา หรือเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรมทางด้านดนตรีไทย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับดนตรีไทยเพื่อหาแรงบันดาลใจ 

เชิญวิทยากรมาช่วยสอนให้นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น รวมถึงส่งเสริมด้านการศึกษาต่อให้กับนักเรียนท่ีมีเป้าหมาย

ทางด้านดนตรีไทย ครูก็จะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งกาย วาจา ใจ มีความรับผิดชอบ มีความเมตตา  
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มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ใจเย็น อดทน ขยัน เอาใจใส่ต่อศิษย์ วางตัวเป็นกลาง พร้อมที่จะให้ค าปรึกษาทุกเมื่อ 

สร้างความสามัคคีให้กับหมู่คณะ ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับนักเรียนเมื่อเล่นดนตรีไทย เช่น ไหว้เครื่อง

ดนตรีไทยก่อนเล่น นั่งพับเพียบเวลาต่อเพลง เก็บเครื่องดนตรีไทยให้เรียบร้ อยเมื่อเล่นเสร็จ ทั้งหมดนี้ส่งผลให้

นักเรียนในสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนประสบผลส าเร็จทางด้าน

ดนตรีไทย               

      4.4  ด้านคุณลักษณะภายใน นักเรียนท่ีจะประสบความส าเร็จด้านดนตรีไทย ควรจะเป็นคนที่

เห็นความส าคัญและรักในความเป็นดนตรีไทย พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา พัฒนาตนเองอย่างสม ่าเสมอ เคารพ 

เชื ่อฟังครูบาอาจารย์ มีความกตัญญู มีมารยาทที่ดีงาม มีความคิดสร้างสรรค์  ขยัน ตรงต่อเวลา มีเป้าหมาย 

ในอนาคต มุ่งมั่น ต้ังใจ รู้หน้าท่ี มีระเบียบ มีความอดทน มีน ้าใจ และมีความรับผิดชอบ ทุ่มเท รู้จักวางเป้าหมายให้

ชัดเจนเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมาย เห็นว่าดนตรีไทยเป็นเป้าหมายในอนาคต เห็นคุณค่าในตนเอง มีจิตอาสา  

มีแรงจูงใจในการเรียนดนตรีไทย  
 

ข้อเสนอแนะ              

 1.  ผู้บริหารโรงเรียน หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ร่วมถึงครูผู ้สอนดนตรีไทยในทุกระดับการศึกษา

สามารถน าข้อค้นพบปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไปเป็นแนวทางและประยุกต์ใช ้กับรายวิชาดนตรี รวมถึงว ิชาอื ่นๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียน 

ในโรงเรียน และน าข้อค้นพบไปแก้ไขพัฒนาต่อยอดให้กับนักเรียนต่อไปได้      

 2.  ควรท าการศึกษาปัจจัยที ่ส ่งผลต่อพลังแห่งการใฝ่ร ู ้ ใฝ่เร ียนดนตรีไทยของนักเร ียน  

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย กับกลุ่มตัวอย่างในเขตภาคตะวันออก และท าการวิเคราะห์พหุกลุ่ม โดยใช้ตัวแปรสังกัด, 

ภูมิศาสตร์เป็นเกณฑ์ส าหรับแบ่งกลุ ่ม เพื่อตรวจสอบโครงสร้างของโมเดลอีกครั้งหนึ่งซึ ่งจะท าให้ได้ข้อมูล 

ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาพลังแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป 
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หวัขอ้วจิยั  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SSCS ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
ผูว้จิยั         นายกิตติพันธ์  คำบาล ตำแหน่ง คร ูโรงเรียนชลกันยานุกูล 
   นายฐิติพงศ์  นิลมาศ  ตำแหน่ง คร ูโรงเรียนชลกันยานุกูล 
 

บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้โจทย์

ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวและปริมตารของพีระมิด กรวย และทรงกลม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี ที่ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสอน จำนวน 1 ห้องเรียน ได้แก่ ม.3/6 มีนักเรียนทั้งหมด 
45 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ดำเนินการวิจัยรูปแบบการ
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ใช้เวลาในการทดลองจำนวน 12 คาบ 
และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อีก 1 คาบ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมตารของ
พีระมิด กรวย และทรงกลม จำนวน 6 แผน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 และ 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมตารของพีระมิด กรวย 
และทรงกลม ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.67 - 1.00 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสถิติ t-test for one sample ผลการวิจัยพบว่า 

 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ผิว

และปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
คำสำคญั : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, คณิตศาสตร์, พ้ืนที่ผิวและปริมาตร, การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS 
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บทนำ 
 การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญ
ประการหนึ่งของการจัดการศึกษาของชาติ เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับ
การพัฒนาคนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความเจริญในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในการคิด การสร้างองค์ความรู้และ
การทำงาน (อัมพร ม้าคนอง, 2557) และคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และศาสตร์อื ่น ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็น
สำหรับการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 เป็นสำคัญ นั่นคือ การเตรียมผู ้เรียนให้มีทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร
และการร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและ อยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
สอดคล้องกับคำกล่าวของอัมพร ม้าคนอง (2557) ว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับ
การพัฒนาความคิดและการให้เหตุผลของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคปัจจุบันที่กิจกรรมทาง
สังคมของมนุษย์มีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ผู้เรียนต้องใช้ทั้งความรู้ ความคิด และการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและจัดการกับสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากอดีต การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เพียงพอ มีความสามารถและความชำนาญในการ
นำความรู้ไปใช้ ตลอดจนพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์ในระดับที่จะสามารถจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างสมเหตุสมผล จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง 
 
 จากความสำคัญของคณิตศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มี
ความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ การใช้งานของคณิตศาสตร์มีมาตั้งแต่อดีตกาล เช่น ในสมัย
โบราณ การขีดลงบนก้อนหินเพื่อแทนจำนวนสัตว์ป่าที่ล่ามาได้เป็นการนับ การนำของมารวมกันเป็น
การบวก นอกจากนี้คณิตศาสตร์มีความสำคัญทั้งในแง่ของการใช้งานจริง และการพัฒนาการศึกษา
ให้กับคนในสังคม จึงมีความจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในทุกยุค
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ทุกสมัยอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบัน คณิตศาสตร์ยิ ่งมีความสำคัญมากขึ้นในมุมมองของการเป็น
ศาสตร์แห่งการพัฒนาการคิด ความเป็นเหตุเป็นผล และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะชีวิต เช่น 
ทักษะการแก้ปัญหา การสื่อสาร และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้มนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
(อัมพร ม้าคนอง, 2557) จึงทำให้ทุกประเทศในโลกต่างเห็นความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์และ
กำหนดให้วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรที่นักเรียนทุกคนต้องศึกษา เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมสืบไป (สิริพร  ทิพย์คง, 2539) 
 
 ทักษะการแก้ปัญหาจะช่วยทำให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลมีระเบียบขั้นตอนในการคิด 
รู้จักตัดสินใจที่ถูกต้อง และเป็นนักแก้ปัญหาที่ดี ซึ่งกระบวนการในการแก้ปัญหาได้แก่ การสังเกต การ
สำรวจ การรวบรวมข้อมูลการคาดเดาอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์ การตัดสินใจ การพิสูจน์ ตลอดจน
การนำไปใช้ เป็นต้น (สิริพร  ทิพย์คง, 2539) สอดคล้องกับอัมพร ม้าคนอง (2554) ได้กล่าวว่า การ
แก้ปัญหาเป็นทักษะที่มีความสำคัญยิ่ง และมักรวมทักษะอ่ืน ๆ ที่สำคัญเข้าไว้ด้วย เช่น การให้เหตุผล 
การสื่อสาร และการตัดสินใจ ผู้ที่มีทักษะการแก้ปัญหาที่ดีมักมีความรู้ ประสบการณ์ ระบบการคิด 
และการตัดสินใจที่ดีพอ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550) ระบุว่า การ
แก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่นักเรียนควรเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาให้เกิดทักษะขึ้นในตัวนักเรียน การ
เร ียนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์จะช่วยให้น ักเรียนมีแนวทางในการคิดที ่หลากหลาย มีน ิสัย
กระตือรือร้น ไม่ย่อท้อ และมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
ตลอดจนเป็นทักษะพื้นฐานที่นักเรียนสามารถนำติดตัวไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ตลอดชีวิต 
จะเห็นว่าทักษะการแก้ปัญหาเป็นทักษะกระบวนทางคณิตศาสตร์อย่างหนึ่งที่สำคัญ ดังนั้นครูผู้สอนจึง
ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาไปพร้อมกับการสอนเนื้อหาคณิตศาสตร์ โดย
บูรณาการเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ว ิชาคณิตศาสตร์ในเรื ่องของการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ 
 
 ถึงแม้ว่าวิชาคณิตศาสตร์จะมีบทบาทสำคัญดังที่กล่าวมาข้างต้น และทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เป็นทักษะพื ้นฐานที ่ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีว ิตจริง แต่สภาพการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากธรรมชาติของวิชา
คณิตศาสตร์เป็นทักษะการคิดคำนวณ สรุปเป็นความคิดรวบยอด มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนและทักษะ
โครงสร้างที่มีเหตุผล สื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์มีลักษณะเป็นนามธรรม จึงยากต่อการเรียนรู้
และการทำความเข้าใจอย่างรวดเร็ว (ยุพิน  พิพิธกุล, 2545) ซึ่งสุวร  กาญจนมยูร (2545) กล่าวไวว้่า
ปัญหาสำคัญท่ีครูกำลังเผชิญอยู่ คือ นักเรียนส่วนใหญ่มักจะทำโจทย์ปัญหาไม่ได้ ตรงกับประสบการณ์
ในการจัดกิจกรรมการสอนที่ผ่านมาของผู้วิจัย พบว่า นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไม่ได้ ขาดการคิด
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อย่างเป็นระบบ เพราะโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นความเรียงที่มีตัวเลขรวมอยู่ในข้อความนั้น ๆ ไม่มี
เครื่องหมายบวก ลบ คูณ หรือหาร แสดงให้เห็น โดยเฉพาะการหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของ พีระมิด 
กรวย และทรงกลม ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคำถาม แบบฝึกหัด เป็นโจทย์ปัญหาทั้งหมด ที่นักเรียน
ต้องอ่านและทำความเข้าใจโจทย์ปัญหา ระบุสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ และหาในสิ่งที่โจทย์ต้องการ โดย
อาศัยประสบการณ์การแก้ปัญหาที่เคยทำผ่านมา หากเจอปัญหาซึ่งแตกต่างจากที่เคยเรียนก็ไม่รู้จะ
แก้ปัญหาอย่างไร ทำให้นักเรียนเลือกที่จะไม่ทำในข้อที่เป็นโจทย์ปัญหา จึงมีนักเรียนบางคนทำ
คะแนนในเรื่องนี้ได้ต่ำ สุจิตรา  ศรีสละ (2554) กล่าวไว้ว่า ครูส่วนใหญ่สนใจเพียงการสอนและวัดผล
ประเมินผล โดยเน้นที่ตัวคำตอบหรือผลลัพธ์ของปัญหามากกว่าวิธีการหรือเทคนิคในการแก้ปัญหา 
เมื่อนักเรียนพบกับปัญหาคณิตศาสตร์ที่มีสถานการณ์ในปัญหาต่างจากที่เคยเรียนจึงไม่ทราบว่าจะ
แก้ปัญหานั้นได้อย่างไร ดังนั้นครูจะต้องเป็นผู้หาวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนา
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ 
 
 แต่จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านมาเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และ
ทรงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีลักษณะโจทย์เป็นโจทย์ปัญหาที่ยากต่ อการทำความ
เข้าใจ ซึ่งต้องใช้ความคิดและความเข้าใจในการแก้ปัญหา จากประสบการณ์ท่ีผู้วิจัยได้สอนเรื่อง พ้ืนที่
ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม ได้พบปัญหา นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาได้ นักเรียนใช้การท่องจำ ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ไม่ได้ว่าเป็นการหาพื้นที่ผิว 
พื้นที่ผิวข้าง หรือปริมาตรจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ ทำให้เลือกใช้วิธีในการแก้ปัญหาไม่ถูก ทำให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาของพีระมิด กรวย และทรงกลม 
ค่อนข้างต่ำ 
 
 การจัดการเรียนรู ้ด้วยรูปแบบ SSCS เป็นการจัดการเรียนรู ้ที ่มุ ่งเน้นพัฒนาทักษะและ
กระบวนการแก้ปัญหา ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักคิดวางแผนแก้ปัญหา มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน มี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 Search (S) หมายถึง การค้นหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา การแยกแยะประเด็นปัญหา โดยใช้การระดมสมอง หาข้อมูลเพิ่มเติมโดย
อาจหาได้จากการที่นักเรียนตั้งคำถามกับครูหรือเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ขั้นที่ 2 Solve (S) หมายถึง 
ขั้นการวางแผนแก้ไขและหาคำตอบของปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ขั้นที่ 3 Create (C) หมายถึง การนำ
ข้อมูล วิธีการที่ได้ในขั้นตอนที่ 2 มาจัดหรือวางระบบให้เข้าใจและสื่อสารได้ง่ายยิ่งขึ้น ขั้นที่ 4 Share 
(S) หมายถึง การแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลวิธีการแก้ปัญหา และช่วยกันประเมินผลที่ได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ นริศรา  สำราญวงษ์ (2558) ทำการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCS 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
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เรื่องบทประยุกต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า 1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCS สูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 และ 2) ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากปัญหาและความสัมพันธ์ดังกล่างข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนำการจัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบ SSCS มาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
วตัถปุระสงค ์

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื ่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและ  
ปริมตารของพีระมิด กรวย และทรงกลม หลังการจัดการเรียนรู ้แบบ SSCS ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 
สมมตฐิานของการวจิยั 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่
ผิวและปริมตารของพีระมิด กรวย และทรงกลม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์   
ร้อยละ 70 

 
ขอบเขตดา้นประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล 
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที ่ผู ้ว ิจั ยได้รับมอบหมายให้
ดำเนินการสอน จำนวน 3 ห้องเรียน ได้แก่ ม.3/6, ม.3/10 และ ม.3/13 รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 
134 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ที่ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้
ดำเนินการสอน จำนวน 1 ห้องเรียน ได้แก่ ม.3/6 มีนักเรียนทั้งหมด 45 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
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ประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 
 1. ได้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCS ที่ครูสามารถนำไปพัฒนาการความสามารถใน
แก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 2. ได้เอกสารประกอบการเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCS ที่ทำให้นักเรียน
สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 3. เป็นแนวทางสำหรับครูคณิตศาสตร์และผู้ที่สนใจในการนำการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ 
SSCS ไปพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ 
 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 วิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่

ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย

ดังนี้  

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
พื ้นที ่ผ ิวและปริมตารของพีระมิด กรวย และทรงกลม เป็นแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเล ือก  
จำนวน 20 ข้อ 
 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ชี้แจงให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบถึงการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS เรื่องการแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมตารของพีระมิด กรวย และทรงกลม เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติได้
ถูกต้อง 

2. ดำเนินการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมตารของพีระมิด กรวย และทรงกลม โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการสอน
ด้วยตัวเอง 

3. เมื่อดำเนินการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและ 
ปริมตารของพีระมิด กรวย และทรงกลม เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมตารของพีระมิด 
กรวย และทรงกลม เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ใช้เวลา 50 
นาท ีซึ่งการทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
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4. ตรวจให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่
ผิวและปริมตารของพีระมิด กรวย และทรงกลม หลังจากนั้นนำคะแนนที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยใช้
วิธีการทางสถิติ 
 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
พื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70  

 
ตารางที ่1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ

พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70  

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 

n 
คะแนน

เต็ม 0
 . X . s t p 

หลังการจัดการ
เรียนรู้ด้วย
รูปแบบ SSCS 

45 20 14 15.49 2.05 4.87* .00 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางที่ 1  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ

พื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.49 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.45 และเมื่อทดสอบ

สมมติฐานพบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื ่อง การแก้โจทย์ปัญหา

เกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สรปุผลการวจิยั 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ผิว

และปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

อภปิรายผล 

 จากผลการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื ่อง การแก้โจทย์

ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หลังจากการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS กับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม 

ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCS มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.49 คะแนน คิด

เป็นร้อยละ 77.45 และเมื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการจัดการ

เรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCS มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนต้องแยกแยะ

ประเด็นของปัญหาและหาข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมีครูเป็น

เพียงผู้ชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้จะส่งแสริมให้นักเรียน

มีความเข้าใจปัญหามากยิ ่งขึ ้น และเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ที ่ม ีกระบวนการเรียนรู ้ที ่มี

กระบวนการและข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ ทำให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งนักเรียนยังได้ฝึกวิเคราะห์โจทย์

ปัญหาเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาด้วยวิธีต่าง ๆ ได้อย่างอิสระตามความ

เข้าใจของนักเรียนเอง ฝึกให้นักเรียนได้คิดอย่างมีระบบ สามารถเขียนวิธีการดำเนินการแก้ปัญหาของ

ตนเองได้อย่างเป็นขั้นตอนเพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ทำให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ดีขึ ้นแล้วก็ส่งผลต่อการเรียนรู ้ของนักเรียน จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นริศรา สำราญวงษ์ (2558) ทำการวิจัย

เกี ่ยวกับการจัดการเร ียนรู ้ด ้วยรูปแบบ SSCS เพื ่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ผละผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื ่องบทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
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และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลัง

ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCS กับเกณฑ์ร้อยละ 75 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย

รูปแบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

  1. การจัดกิจกรรมการเรียรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ทำให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์สูงขึ้น จึงควรส่งเสริมให้ครูมีการนำกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียน

การสอนในชั้นเรียนให้มากข้ึน 

  2. ครูผู้สอนควรฝึกให้นักเรียนใช้วิธีการแก้ปัญหามากกว่า 1 วิธี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้

นักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างหลากหลาย 

 ขอ้เสนอแนะในการทำวจิยัครัง้ต่อไป 

  1. ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการจัดการ

เรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCS กับการจัดการเรียนรู้แบบอื่น ๆ  

  2. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCS เพื่อพัฒนาทักษะ การ

บวนการทางคณิตศาสตร์ด้านอื่น ๆ เช่น ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการสื่อสาร สื่อความหมาย การ

นำเสนอ และทักษะความคิดสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ 

  3. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCS เพื่อพัฒนาความสามารถในการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในระดับชั้นอื่น ๆ  
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1 
 

ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  ชุด  ออนซอนโพนพิสัย  ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน 
 ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน  ส าหรับนกัเรียนที่เรียนชุมนุมนาฏศิลป์     
ชื่อผู้วิจัย นางสาวศรินทิพย์  พิมพเสน 
 ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านดงก าพี้ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อศึกษาปัญหาการพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ 2)  เพื่อ
สร้างพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นกลุ่ม  tryout  3)  เพื่อทดลอง   
การใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  ชุด  ออนซอนโพนพิสัย  (3.1)  เพื่อหา
ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง  (3.2)  เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน  (3.3)  เพื่อหาค่าดัชนี
ประสิทธิผลของผลการเรียน  (3.4)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน        
(3.5)  เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ก่อนเรียนและหลังเรียน  4)  เพื่อประเมินความ  
พึงพอใจของนักเรียน   
ผลการวิจัยสรุปได้  ดังนี้ 
 1)  สภาพปัจจุบันและปัญหาการพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์   ของนักเรียนที่เรียนชุมนุม
นาฏศิลป์  พบว่าผู้เรียนมีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด   
 2)  การสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมือง
สร้างสรรค์  ชุด  ออนซอนโพนพิสัย  เมื่อน าไปทดลองใช้  Try  out  มีประสิทธิภาพ 87.65/88.53  ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้  80/80   
 3)  เพื่อทดลองการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์           
ชุด  ออนซอนโพนพิสัย  
  3.1)  เมื่อน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับ  88.34/89.15  ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ  80/80    
  3.2)  ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ด้วยรูปแบบ    
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์  มีประสิทธิภาพ 87.65/88.53  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  80/80   
  3.3)  ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ  0.7455  แสดงว่าผู้เรียน   
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ  74.55  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่  .50   
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  3.4)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้
เอกสารประกอบการเรียนการสอน  พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   
  3.5)  ผลการประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน  ผู้เรียนมี
ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์เพิ่มข้ึนอยู่ในระดับดีมาก  ค่าเฉลี่ยร้อยละ  53.00  คุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  ที่ใช้ควบคู่กับเอกสารประกอบการเรียนการสอน  มีคุณภาพในระดับมากที่สุด   
 4)  ในด้านความพึงพอใจของผู้เรียนมตี่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้้วยเอกสารประกอบการเรียน
การสอน  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน   
 
ค าส าคัญ : ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ ; เอกสารประกอบการเรียนการสอน ; รูปแบบการเรียนการสอน 
              ทักษะปฏิบัติของซมิพ์ซัน  ; นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  ชุด  ออนซอนโพนพสิัย   
 
บทน า 
  ประเทศไทยนับเป็นชาติหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่ามีขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมประเพณี      
อันงดงามมีนาฏศิลป์และการละคร  อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมีความประณีตงดงาม  อันเกิดจากองค์ประกอบ  
ที่เกิดจากการใส่ใจทุกรายละเอียดของการสร้างสรรค์  แต่ด้วยสภาพสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองที่มีทั้งช่วง
รุ่งเรืองและช่วงเสื่อมถอย  ท าให้นาฏศิลป์และการละครมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเสื่อมถอย  ท าให้นาฏศิลป์และการ
ละครมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเสื่อมถอย  หากการอนุรักษ์และการสืบสานที่เป็นรูปธรรมแบบยั่งยืน  ดังนั้นกรม
ศิลปากร  วิทยาลัยนาฏศิลป์หรือแม้แต่โรงเรียนจึงเป็นหน่วยงานที่ต้องประสานความร่วมมือ  เพื่อให้นาฏศิลป์
คงอยู่สืบไป  (รานี  ชัยสงคราม,  2544 : 2)  ดังนั้น  การให้การศึกษาที่ดีแก่คนรุ่นใหม่จึงต้องปลูกฝังทัศนคติ  
ค่านิยม  ให้รู้จักคิดเป็น  คิดอย่างสร้างสรรค์  รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  รู้จักปฏิบัติลงมือท า  สามารถ
วิเคราะห์ปัญหา  เลือกและตัดสินใจได้อย่างมีคุณภาพ  (อารี  พันธ์มณี,  2540 : 7)   
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  เป็น
กลุ่มสาระที่มุ่งพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มี จินตนาการทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม             
มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า  ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  ตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความเช่ือมั่นในตนเอง  อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2551 : 
2)  โดยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะวิธีการทางศิลปะแขนงต่าง ๆ  ประกอบด้วย
สาระส าคัญ  คือ  ทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์  ซึ่งในส่วนของสาระนาฏศิลป์นั้น  หลักสูต รแกนกลาง
การศึกษา  พุทธศักราช 2551  ได้ก าหนดจุดหมายให้ผู้เรียน  มีความรู้  ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์  
แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์  ใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์  วิเคราะห์  วิพากย์  วิจารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดอย่างอิสระ  สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ  ประยุกต์ใช้
นาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของ
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นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ภูมิปัญญาไทยและสากล  (กระทรวงศึกษาธิการ,  
2551 : 3)   
  นาฏศิลป์  นับว่าเป็นศิลปะที่โดดเด่นที่สุด  สามารถแสดงออกได้โดยตัวเอง  ทั้งในลักษณะ        
ที่เข้มแข็งและอ่อนโยน  นาฏศิลป์ถือว่าเป็นศาสตร์ทางศิลปะที่ส าคัญยิ่ง  เป็นที่รู้จักกันดีในรูปแบบของการ
แสดงที่มีลีลาอันอ่อนช้อยงดงาม  บ่งบอกถึงความประณีตรักสวยรักงาม  แฝงด้วยจินตนาการและศิลปะอัน
ละเอียดอ่อนของคนไทย  แสดงถึงความเป็นอารยธรรมอันรุง่เรอืงและความมั่นคงของชาติที่ได้สืบทอดต่อกันมา
ตั้งแต่โบราณกาล  ซึ่งความส าคัญของนาฏศิลป์  นอกจากจะมีคุณค่าในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและ
แสดงถึงอารยธรรมที่รุ่งเรืองแล้ว  นาฏศิลป์ยังมีประโยชน์ส าหรับผู้เรียนที่ได้เรียนรู้  นั่นเป็นเพราะว่าการเรียน
นาฏศิลป์  เป็นการใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายในการเคลื่อนไหวท่าทางต่าง ๆ  ของนาฏศิลป์ไทยมีท่วงที
คล้ายฤาษีดัดตน  จึงส่งผลให้ผู้ที่ได้เรียน  ฝึกหัดเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์  มีจิตใจร่าเริงแจ่มใสและมีบุคลิกภาพดี  
(กาญจนา  อินทรสุนานนท์และรุจี  ศรีสมบัติ,  2552 : 3)  ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ในสารนาฏศิลป์นั้น  มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผูส้อนต้องเน้นด้านทกัษะการปฏิบัติจริงให้มากที่สุด  เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะความช านาญ      
ในทักษะที่เรียนรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้หรือน าไปแสดงออกในทางที่ถูกต้อง  เช่นเดียวกับอุปสรรค      
ในการเรียน  เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนยังคงเน้นการสอนที่ครูบอกเกณฑ์หรือลอกเลียนแบบท่าทาง
ของครูที่สาธิตให้นักเรียนดู  ท าให้นักเรียนไม่มีความเช่ือมั่นในตนเอง  ส่งผลให้ผู้เรียนเสียบุคลิกภาพในการ
เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย  เช่น  กิริยาอาการ  เดิน  นั่ง  ยืน  และอีกประการหนึ่งคือ  ผู้เรียนไม่เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ในการประดิษฐ์ท่าร า  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า  วิธีการสอนโดย
ครูท าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และนักเรียนท าหน้าที่เป็นผู้รับ  การให้ความส าคัญแก่นักเรียนน้อยมาก  
มุ่งเน้นแค่เนื้อหาโดยไม่สนใจพื้นฐานความรู้เดิมหรือความต้องการของนักเรียน  รวมทั้งไม่ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลส่งผลให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย  ขาดความสุข  ขาดจินตนาการในการเรียน  มี   
เจตคติที่ไม่ดีต่อวิชานาฏศิลป์  นักเรียนจึงไม่สนใจการเรียนเพราะมองไม่เห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน
เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือไม่เห็นโอกาสที่จะได้ใช้จริง  ดังนั้น  รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนา
ทักษะพิสัยจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์  การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์โดยเน้น
ทักษะนาฏศิลป์  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  (มะลิฉัตร  เอื้ออานนท์,  2545 : 4)  ดังที่  ทิศนา      
แขมมณี  (2557 : 4)  กล่าวว่าหากครูผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาท
ส าคัญในการเรียนรู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทางกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  ภายใต้กิจกรรม    
ที่ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  ได้ใช้ความคิดได้มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นและเกิด
อารมณ์ความรู้สึกอันจะช่วยให้การเรียนรู้มีความหมายกับนักเรียน  การเรียนรู้ดังกล่าวจะเป็นปัจจัยส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง 
  ในการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้น า  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติ
ของซิมพ์ซัน  (Instructional  Model  Based  On  Simpson’s  Processes  For  Psycho  Motor  Skill  
Development)  มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนนาฏศิลป์  ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1-3  
ที่เรียนชุมนุมนาฏศิลป์  ซึ่งรูปแบบการเรยีนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน  ซึ่งทักษะ
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เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางกายของผู้เรียน  เป็นความสามารถในการประสานการท างานของ
กล้ามเนื้อหรือร่างกาย  ในการท างานที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยความสามารในการใช้กล้ามเนื้อหลาย ๆ 
ส่วน  การท างานดังกล่าวเกิดข้ึนได้จากการสั่งงานของสมอง  ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกที่เกิดข้ึน  
ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน  ซึ่ งหากได้รับการฝึกฝนที่ดีแล้วจะเกิดความถูกต้อง          
ความคล่องแคล่ว  ความเช่ียวชาญ  ช านาญการและความคงทน  ผลของพฤติกรรมหรือการกระท าสามารถ
สังเกตได้จากความรวดเร็ว  ความแม่นย า  ความเร็วหรือความราบรื่นในการจัดการ  (Simson,  1972)  จึง
นับว่าเหมาะสมอย่างยิ่งกับการเรียนการสอนนาฏศิลป์ 
  จากที่กล่าวมา  ผู้วิจัยจึงใช้วิธีสอนปฏิบัตินาฏศิลป์ตามแนวคิดพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน  
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์ที่ส่งเสริมบุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์ดีข้ึน  ช่วยลดปัญหา
ส าหรับผู้เรียนหรือผู้สนใจที่จะปฏิบัตินาฏศิลป์แต่ขาดทักษะและมีใจรักในนาฏศิลป์ไทย  ให้ประสบความส าเร็จ 
ในการปฏิบัตินาฏศิลป์ได้ถูกต้องตามมาตรฐานและมีความมั่นใจมากข้ึน  เอกสารประกอบการเรียนการสอน
นับเป็นสื่อการสอนที่มีคุณค่า  เป็นสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเทคโนโลยีทางการศึกษา  ที่ผลิต
ออกมาในรูปของสื่อประสมต่าง ๆ   โดยมีการจัดล าดับข้ันตอนในการใช้อย่างเป็นระบบ  มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่มีเนื้อหาครอบคลุมครบถ้วน  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  รังษิยา  
งามวงศ์  (2558  :  103-105)  ได้ศึกษาการประดิษฐ์ท่าร าประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  ฟ้อน
บัวสวรรค์  ผลปรากฏว่าคู่มือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฟ้อนบัวสวรรค์   มีค่าเท่ากับ  81.73/86.25  
ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องฟ้อนบัวสวรรค์  มีค่าเท่ากับ  .7628  หมายความว่า  
ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนร้อยละ  76.28  จากเอกสารหลักสูตรหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนจึงเป็นตัวกลางที่ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนหรือเป็นแหล่งความรู้  ที่ช่วยให้
ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมตามความต้องการต่อไป  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีการวัดผลการ
เรียนรู้ทันทีหลังจากเรียนจบในหน่วยน้ัน ๆ  (ธัญญรัตน์  อ่ าดี,  2556  :  10)  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
วงเดือน  พลบูรณ์  (2552  :  112)  นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง   เซิ้ง
ประยุกต์เทิดไท้องค์ราชันย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระนาฏศิลป์  มีคะแนนเพิ่มข้ึนร้อยละ  76  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ  ปฏัก  สินทร  (2556  :  47)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
รายวิชาปฏิบัติกีตาร์  3  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีช้ันปีที่  2  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  
ผลการวิจัยพบว่า  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติกีตาร์  3  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาดนตรีช้ันปี
ที่  2  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามมีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ  90.87/84.83  ซึ่งผ่านเกณฑ์
ประสิทธิภาพทดลองใช้นวัตกรรม  ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วย
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติกีตาร์  3  ได้เกรด  A จ านวน  18  คน  ได้เกรด  B+  จ านวน  2  คน  
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการ
เรียนปกติ  เอกสารประกอบการสอนมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและสามารถน าไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได ้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.  เพื่อศึกษาปัญหาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1-3  ที่เรียนชุมนุม
นาฏศิลป์  โรงเรียนบ้านดงก าพี้   
  2.  เพื่อสร้างพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอน  นาฏศิลป์พื้นเมือง
สร้างสรรค์  ชุด  ออนซอนโพนพิสัย  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ  80/80  ประกอบด้วย แบบ  1  :  1         
(One  Group  Design)  แบบ  1  :  10  (Small  Group  Design)  แบบ  1  :  100  (Feild  Group  
Design) 
  3.  เพื่อทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  ชุด  
ออนซอนโพนพิสัย  ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจริง  ประกอบด้วย 
   3.1  เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอน  นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  
ชุด  ออนซอนโพนพิสัย  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ  80/80  ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
   3.2  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนการสอน  นาฏศิลป์พื้นเมือง
สร้างสรรค์  ชุด  ออนซอนโพนพิสัย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระที่  3  นาฏศิลป์   
   3.3  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน  ที่
เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน  นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  ชุด  ออนซอนโพนพิสัย 
   3.4  เพื่อประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของผู้เรียน  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียน
ด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน  นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  ชุด  ออนซอนโพนพิสัย 
   4.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1-3  ที่เรียนชุมนุมนาฏศิลป์  
โรงเรียนบ้านดงก าพี้  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้วยเอกสารประกอบการเรียนการนาฏศิลป์พื้นเมือง
สร้างสรรค์  ชุด  ออนซอนโพนพิสัย   
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยในครัง้นี้  ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยและพฒันา  คือ  R & D  (Research & Development)  
ตามหลกัการ  ของ  รัตนะ  บัวสนธ์  (2554  :  13-14)  ดังแผนภาพ  
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การวิจัยและพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
นาฏศิลป์พ้ืนเมืองสร้างสรรค์  ชุด  ออนซอนโพนพิสัย  ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน 

ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน  ส าหรับนักเรียนท่ีเรียนชุมนุมนาฏศิลป์  ด้วยกระบวนการ R&D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1  ประชากร  ได้แก่  ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1-3  กลุ่มเครือข่ายโพนพิสัย  2   
รวมประชากรทั้งสิ้นจ านวน  96  คน  
  1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้  ได้แก่  ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1-3  โรงเรียนบ้านดงก าพี้ ที่เป็น
สมาชิกชุมนุมนาฏศิลป์  ปีการศึกษา  2561  จ านวน  24  คน  คัดเลือกโดยใช้เทคนิคการเลือกแบบเจาะจง 
  2.  ระเบียบวิธีวิจัย 
  2.1  ตัวแปรต้น  คือ  ได้แก่  เอกสารประกอบการเรียนการสอน  นาฏศิลป์พื้นเมือง
สร้างสรรค์  ชุด  ออนซอนโพนพิสัย 

 2.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่ 
   1)  สภาพปัญหาการพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์    
   2)  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน  

  3)  ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของผู้เรียน 
  4)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  5)  ความพึงพอใจของผู้เรียน 

  

1.  วิเคราะห์  สงัเคราะห์  ส ารวจสภาพปัจจุบัน  ปัญหา 

2.  ออกแบบสร้างและประเมินนวัตกรรม 

3.  น านวัตกรรมไปทดลองใช้ 

4.  ประเมินและปรับปรงุนวัตกรรม 

5.  เผยแพร่นวัตกรรม 

 

นวัตกรรม 
ที่ปรบัปรุง 

 

นวัตกรรม 
ที่มีคุณภาพ 
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  3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
   3.1  แบบสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์  
  3.2  เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  ชุด  ออนซอนโพนพิสัย 
  3.3  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จ านวน  20  แผน  20  ช่ัวโมง    
  3.4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
  3.5  แบบประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ 
  3.6   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
  4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   4.1  ก่อนการทดลอง  ผู้วิจัยได้ช้ีแจงหลักการและเหตุผลเพื่อท าความเข้าใจ  เกี่ยวกับข้ันตอน    
การใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  ชุด  ออนซอนโพนพิสัย  ให้ผู้เรียน   
กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1-3  ที่เรียนชุมนุมนาฏศิลป์  รับทราบ 
   4.2  ท าการทดสอบก่อนเรียน  (Pre - test)  กับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้แบบทดสอบ       
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จ านวน  30  ข้อ    
   4.3  ด าเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  ชุด  ออนซอนโพนพิสัย 
   4.4  เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของผู้เรียน 
  4.5  หลังสิ้นสุดการทดลอง  เมื่อด าเนินการครบตามที่ก าหนดตามแผนการจัดกิจกรรม       
การเรียนรู้แล้ว  ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบหลังเรี ยน  (Post - test)  กับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จ านวน  30  ข้อ  เป็นฉบับเดียวกับทดสอบก่อนเรียน  น ามาตรวจให้
คะแนนบันทึกผลไว้เป็นคะแนนหลังเรียน  น ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  เพื่อทดสอบสมมุติฐานและสรุป
ผลการวิจัย 
  4.6  ประเมินความพงึพอใจของผูเ้รียนกลุม่ตัวอย่าง    
  5.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
   5.1.  สถิติพื้นฐาน 
    5.1.1  ค่าร้อยละ  (Percentage)  โดยใช้สูตรดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2554  :  123) 
   5.1.2  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  โดยใช้สูตรดังนี ้(บุญชม  ศรีสะอาด,  2554 : 124) 
   5.1.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2554  :  
126) 
  5.2  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครือ่งมอื  
   5.2.1  ค่าดัชนีความสอดคล้อง  วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Contean validity) 
โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  ระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ ( IOC : Index of consistency)  
(สมบัติ  ท้ายเรือค า,  2553  :  111) 
   5.2.2  การหาค่าความยาก (P)  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2554  :  97) 
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   5.2.3  การหาค่าอ านาจจ าแนก (B)  ของแบบทดสอบเป็นรายข้อตามวิธีของเบรนแนน  
(Brennan)  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2554  :  105)      
   5.2.4  ค่าความเช่ือมั่นหรือค่าความเที่ยงแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งฉบับ  โดยใช้
สูตรของโลเวทท์  (Lovett)  (สมบัติ  ท้ายเรือค า,  2553  :  110)    
   5.2.5  วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบประเมินความพึงพอใจทั้งฉบับ  
โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach  method)  (สมบัติ  
ท้ายเรือค า,  2553  :  118)   
 3.  การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  
สูตรการหาค่า  E1 / E2  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2546 : 155) 
 4.  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน  คือ  ข้อมูลสองกลุ่มที่วัดจากกลุ่มเดียวกันสองครั้ง  โดยการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน  (Pretest- posttest)  โดยใช้สถิต ิ dependent  samples  test  ( )    
 5.  ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I  :  The  Effectiveness Index)  ของเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนนาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานเหนือ  โดยวิเคราะห์จากคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม
ตามวิธีของกูดแมนเฟรกเชอร์และชไนเดอร์   (Goodman,  Fletcher and  Schneider.  1980  :  30 - 34) 

 
สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย  พัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน
นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  ชุด  ออนซอนโพนพิสัย  ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน  
ส าหรับนักเรียนที่เรียนชุมนุมนาฏศิลป์ ได้ดังนี้ 
   1.  จากการใช้แบบสอบถามปัญหาการพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของครูผู้สอนและของ
ผู้เรียน  พบว่า  ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1-3  โดยรวมมีปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์อยู่
ในระดับมากที่สุด 
   2.  การสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์
พื้นเมืองสร้างสรรค์  ชุด  ออนซอนโพนพิสัย  ได้ค่าประสิทธิภาพ  87.65/88.53  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  ที่ก าหนดไว้  
80/80   
   3.  ผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  ชุด  
ออนซอนโพนพิสัย  ส าหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1-3  ที่เรียนชุมนุมนาฏศิลป์  โรงเรียนบ้านดงก าพี้  มี
ดังนี้   
   3.1  เมื่อน าเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  ชุด  
ออนซอน    โพนพิสัยไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง  คือ  ผู้เรียนในชุมนุมนาฏศิลป์  จ านวน  24  คน  พบว่าได้ค่า
ประสิทธิภาพ  88.34/89.15  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  80/80 
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   3.2  ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมือง
สร้างสรรค์  ชุด  น้อมนบวันทาพระมหาธาตุหล้าหนอง  มีค่าเท่ากับ  0.7455  หรือคิดเป็นร้อยละ  74.55  
แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ  74.55  
   3.3  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิต ิ   ที่ระดับ  .05   
   3.4  เปรียบเทียบทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  พบว่า  ผู้เรียน          
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์เพิ่มข้ึน  ร้อยละ  53.00     
   4.  คุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.89  และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ  0.33  แสดงว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีองค์ประกอบเหมาะสมและ   
มีคุณภาพในระดับมากที่สุด  เหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได ้ 
   5.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง  นาฏศิลป์พื้นเมือง
สร้างสรรค์ ชุด  ออนซอนโพนพิสัย  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด      
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  1.  จากการศึกษาปัญหาการพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของครูผู้สอนและของผู้เรียน  พบว่า  
ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1-3  ที่เรียนชุมนุมนาฏศิลป์  โดยรวมมีปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติ
นาฏศิลป์อยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับ  มะลิฉัตร  เอื้ออานนท์  (2545 : 4)  ที่กล่าวว่าผู้เรียนไม่เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ในการประดิษฐ์ท่าร า  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า  วิธีการสอนโดย
ครูท าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และนักเรียนท าหน้าที่เป็นผู้รับ  การให้ความส าคัญแก่นักเรียนน้อยมาก  
มุ่งเน้นแค่เนื้อหาโดยไม่สนใจพื้นฐานความรู้เดิมหรือความต้องการของนักเรียน  รวมทั้งไม่ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลส่งผลให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย  ขาดความสุข  ขาดจินตนาการในการเรียน  มี   
เจตคติที่ไม่ดีต่อวิชานาฏศิลป์  นักเรียนจึงไม่สนใจการเรียนเพราะมองไม่เห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน
เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือไม่เห็นโอกาสที่จะได้ใช้จริง  ดังนั้น  รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนา
ทักษะพิสัยจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์  การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์โดยเน้น
ทักษะนาฏศิลป์  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงและสอดคล้องกับ Simpson  (1972)  ที่กล่าวถึง         
การจัดการเรียนการสอนทักษะเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางกายของผูเ้รยีน  เป็นความสามารถ
ในการประสานการท างานของกล้ามเนื้อหรือร่างกาย  ในการท างานที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยความสา
มารในการใช้กล้ามเนื้อหลาย ๆ ส่วน  การท างานดังกล่าวเกิดข้ึนได้จากการสั่งงานของสมอง  ซึ่งต้องมี
ความสัมพันธ์กับความรู้สึกที่เกดิข้ึน  ทักษะปฏิบัติน้ีสามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน  ซึ่งหากได้รับการฝกึฝนทีด่ี
แล้วจะเกิดความถูกต้อง  ความคล่องแคล่ว  ความเช่ียวชาญ  ช านาญการและความคงทน  ผลของพฤติกรรม
หรือการกระท าสามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว  ความแม่นย า  ความเร็วหรือความราบรื่นในการจัดการ   
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพิสัยที่น่าสนใจและสอดคล้องกับการเรียนการสอนนาฏศิลป์  คือ  
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน  ทิศนา  แขมมณี  (2555  :  244  ;  อ้างอิงจาก  Simpson,  1972)  ซึ่งประกอบ   
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ไปด้วย  7  ข้ันตอน  ดังนี้  1)  การรับรู้  (Perception)  2)  การเตรียมความพร้อม  (Readiness)             
3)  สนองตอบภายใต้การควบคุม  (Guidedresponse)  4)  การให้ลงมือกระท าจนกลายเป็นกลไกที่สามารถ
กระท าได้เอง  (Mechanism)  5)  กระท าอย่างช านาญ  (Complex  Overtresponse)  6)  ข้ันปรับปรุงและ
ประยุกต์ใช้  7)  ข้ันการคิดริเริ่ม    
  2.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  ชุด  
ออนซอนโพนพิสัย  ผู้วิจัยได้น าไปทดลองใช้กับผู้เรียนหลายกลุ่มด้วยกันแล้วได้น าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข  
ท าให้ได้เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่สมบูรณ์  พบว่าได้ค่าประสิทธิภาพของการใช้เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน  87.65/88.53  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  80/80  และเมื่อน ามาใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง  คือ  
ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1-3  ที่เป็นสมาชิกชุมนุมนาฏศิลป์  จ านวน  24  คน  พบว่า  ได้ค่าประสิทธิภาพ
ของการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  88.34/89.15  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ที่เป็นเช่นนี้
เนื่องจาก  เอกสารประกอบการเรียนการสอนได้ค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายต่อ     
การเรียน  อีกทั้งเอกสารประกอบการเรียนมีรูปภาพประกอบที่สวยงาม  การใช้ภาษา  ขนาดตัวอักษรเพื่อเป็น
เครื่องเร้าอยากเรียนนอกจากนั้นเอกสารประกอบการเรียนยังมีประโยชน์ต่อครูผู้สอนและท าให้ทราบ        
การพัฒนาทางทักษะนั้น ๆ  ของผู้เรียน  เพื่อหาข้อบกพร่องในการเรียน  แก้ไขข้อบกพร่องได้ทันท่วงที  เป็น
การช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จทางการเรียน  เป็นไปตามแนวคิดของนฤดล  ดวงดาว  (2554 : 24)  ที่กล่าว
ว่า  การสร้างเอกสารประกอบการเรียนที่มีค าถามส่งเสริมความคิด  มีแบบฝึกท้ายบทนั้นควรสร้างให้เหมาะสม
กับความสามารถและวัยของผู้เรียน  ท้าทายความสามารถและให้นักเรียนฝึกฝนบ่อย ๆ  มีแบบฝึกที่เหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน  จากการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามที่กล่าวมาข้างต้น  ส่งผลให้
ครูผู้สอนและผู้เรียนมีเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ได้จริง   อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของโกสุม  สวัสดิ์พูน  (2555 : 90-91)  ที่ได้ศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการ
เรียนรู้นาฏศิลป์พื้นเมืองสรา้งสรรค์  ระบ านางรองร าลึก  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6  ผลการศึกษา
พบว่า  เอกสารประกอบการเรียนรู้  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.10/82.83  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้   
  3.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  ชุด  
น้อมนบวันทาพระมหาธาตุหล้าหนอง  มีค่าเท่ากับ  0.7455  หรือคิดเป็นร้อยละ  74.55  แสดงว่าผู้เรียน       
มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มข้ึนรอ้ยละ  74.55  ที่เป็นเช่นน้ีเนื่องมาจากวิธีการเรียนการสอนด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน  เนื้อหาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
นอกจากนั้นนาฏศิลป์ยังเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนคิดอย่างสร้างสรรค์  ร่าเริงแจ่มใส  เกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ  ท าให้รู้จักดนตรีและบทเพลงต่าง ๆ และเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี  สามารถน าความรู้ความสามารถ
เป็นพื้นฐานน าไปประกอบอาชีพสร้างช่ือเสียงได้ในอนาคตและน าไปใช้ในงานมงคลและงานรื่นเริงที่จัดข้ึน     
ในท้องถ่ิน  ผู้เรียนจึงเกิดการเรยีนรู้ได้ดีสอดคล้องกับหลกัการของกระทรวงศึกษาธิการ  (2552 : 184)  ที่กล่าว
ว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทาง
ศิลปะ  ช่ืนชมความงาม มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า  ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะ     
ช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  ตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนา
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สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง  อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้
และสอดคล้องกับหลักการของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  2551  (2551 : 25-26)  
ที่กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายเป็นเครื่องมือทีจ่ะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตรกระบวนการเรยีนรู้ที่จ าเปน็ส าหรบัผูเ้รยีน  
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของกนกภรณ์  เวียงค า  (2559 : 88)  ได้วิจัยการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ทักษะปฏิบัติ  เรื่อง  เรือมกะลาสราญ  กลุ่มสาระศิลปะ  (นาฏศิลป์)  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา    
ปีที่  5  ดัชนีประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ  มีค่าเท่า  0.6933  หรือร้อยละ  69.33   
แสดงว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ  69.33  ผลการเปรียบเทียบคะแนนการผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  
ชุด  น้อมนบวันทาพระมหาธาตุหล้าหนอง  ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน  24  คน  เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ที่ เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากการเรียนรู้ โดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนด าเนินการอย่างมีกระบวนการ  คือ  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน  กิจกรรมการเรียนการ
สอนประกอบด้วย  ข้ันน า  ข้ันสอน  ข้ันสรุป  โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดของซิมพ์ซัน  ซึ่งเน้นให้ผู้เรียน      
มีส่วนร่วมในการปฏิบัตกิิจกรรม  จนเกิดความช านาญและประเมินผลอย่างหลากหลาย  จึงท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  มีความมั่นใจและมีความสุข  ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ
นาฏศิลป์และสุนทรียภาพ  (ทิศนา  แขมมณี  2555  :  244  ;  อ้างอิงจาก  Simpson,  1972)  ที่กล่าวถึง
รูปแบบการสอน  ซึ่งประกอบไปด้วย  7  ข้ันตอน  ดังนี้  1)  การรับรู้  (Perception)  2)  การเตรียม      
ความพร้อม  (Readiness)  3)  สนองตอบภายใต้การควบคุม  (Guidedresponse)  4)  การให้ลงมือกระท า
จนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระท าได้เอง  (Mechanism)  5) กระท าอย่างช านาญ  (Complex  
Overtresponse)  6)  ข้ันปรับปรุงและประยุกต์ใช้  7)  ข้ันการคิดริเริ่ม   ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่จึง
ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึน  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของกนกภรณ์  เวียงค า  (2559 : 
88)  ได้วิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ  เรื่อง  เรือมกะลาสราญ  กลุ่มสาระศิลปะ  (นาฏศิลป์)  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่  5  ผลการศึกษาพบว่า  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรยีนสงูกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
  เปรียบเทียบทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  พบว่า  ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษา      
ปีที่  1-3  ที่เรียนชุมนุมนาฏศิลป์  ผลการประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัตินาฏศิลปเ์พิ่มข้ึนอยู่ในระดับดีมาก  ค่าเฉลี่ยร้อยละ  53.00  ที่เป็นเช่นน้ีเนื่องมาจาก  ครูมี
การจัดล าดับข้ันตอนในการสอนอย่างเป็นระบบโดยสอนจากเนื้อหาที่ง่ายไปหาเนื้อหาที่ยาก  เน้นให้ผู้เรียนได้
ลงปฏิบัติจริง  พร้อมกับอธิบายท่าร าอย่างละเอียดและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย  ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของกระทรวง ศึกษาธิการ  (2545  : 91)  ท ี่แบ่งข้ันตอนการสอนทักษะ  2  ข้ันตอน  คือ  ข้ันรู้ชัด
เห็นจริง ประกอบด้วย  การบรรยายน าเพื่อให้ข้อมูลการให้ประสบการณ์  การใช้ทักษะ  การสาธิต  ข้ันลงมือ
กระท า  ประกอบด้วย  ฝึกปฏิบัติตามบทบาทสมมุติ  ผู้เรียนประเมินกันเองหรือผู้สอนกับผู้เรียนช่วยกัน
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ประเมินกันเอง  อีกทั้งยังสอดคล้องกับเรณู  โกศินานนท์  (2548 : 20 - 25)  ได้เสนอแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์  ดังนี้  สอนจากง่ายไปหายาก  สอนตามความสามารถของบุคคล  การสอนแต่ละ
ท่า  ต้องอธิบายและแนะน าอย่างละเอียด  ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า  นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของอุมารี  นาสมตอง  (2559 : 61-66)  ได้วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์  
เรื่อง  การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงไทยสากล  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนที่เรียนรู้ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์       
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   
  4.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง  นาฏศิลป์พื้นเมือง
สร้างสรรค์ ชุด  ออนซอนโพนพิสัย  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ที่เป็นเช่นน้ีเนื่องมาจากผู้เรียนได้เรยีนรูใ้นสิ่ง
ที่ตนสนใจ มีความชอบ  ความสบายใจ  ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมและไม่มีความเครียดหรืออึดอัดใจในการ
เรียนและนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ  ซึ่งกิจกรรมนั้นสามารถตอบสนอง
ความต้องการได้และสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความต้องการพบกับความส าเร็จมากข้ึนเรื่อย ๆ  ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของพัทยา  ปงมะจักร  (2552 : 21)  ที่กล่าวว่าผู้เรียนที่มีความชอบ  ความสบายใจ  ความสุขใจต่อ
สภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หรือเป็นความรู้สึกที่พอใจต่อสิ่งที่ท าให้เกิดความชอบ  ความสบาย ใจและเป็น
ความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการและสอดคล้องกับผลการวิจัยของอุมารี  นาสมตอง  (2559 : 72-73)  ที่ได้
ศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์  เรื่อง  การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงไทย
สากล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ส าหรับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  6  ผลการวิจัย  พบว่า  
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก  ซึ่งผลการวิจัยเป็นไป  ตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  จากผลการวิจัย และพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน
นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  ชุด  ออนซอนโพนพิสัย  ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน  
ส าหรับนักเรียนที่เรียนชุมนุมนาฏศิลป์  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้  
   1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
    1.1  ครูผู้สอนควรเตรียมสื่อ  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนและใบงาน  
ให้พร้อม  ครูต้องคอยดูแลและก าชับให้นักเรียนปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมาย  เพ่อใหก้ิจกรรมการเรียนการ
สอนบรรลุวัตถุประสงค์ 
    1.2  การเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมือง
สร้างสรรค์   ชุด  ออนซอนโพนพิสัย  เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนต้องปฏิบัติจริง  ครูคอยแนะน า  ก ากับ  ดูแล
อย่างใกล้ชิด  เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ถูกต้อง 
    1.3  ผู้บริหาร  ศึกษานิเทศก์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ควรให้การสนับสนุนการน าเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์   ชุด  ออนซอนโพนพิสัย  ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน  ไปใช้ใน
การพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1  ควรมีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์  เกีย่วการประดิษฐ์ท่าร าอื่น ๆ  เพือ่
จัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้  ทั้งในห้องเรียนและนอกหอ้งเรียน 

 
เอกสารอ้างอิง 
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ชื่อเรื่อง  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ 
ชุมชนมอญของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองดู่  

 

ชื่อผู้วิจัย นายจตุรงค์  เดชะวงศ์ 
  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการ 
  โรงเรียนบ้านหนองดู่  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 
 

บทคัดย่อ 

 

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียน     
บ้านหนองดู่ มีประชากรจำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์วิเคราะห์สภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน , แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ,แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา
การแหล่งเรียนรู ้ชุมชนมอญ และแบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้        
แหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญ 
 ผลการดำเนินงานวิจัยพบว่า  
    1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
หนองดู่ มีความต้องการให้เกิดการบูรณาการวิธีการที่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ สภาวะการณ์ใน
ชีวิตประจำวัน ศึกษาจากสถานที่จริงและประสบการณ์ตรง นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  มีการ
จัดกิจกรรมในรูปแบบกระบวนการกลุ่ม การอภิปรายองค์ความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อม
และธรรมชาติที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ตามแนวทางและมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID – 19) ของสถานศึกษา 
    2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้
ชุมชนมอญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียน
ที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมมีผลต่างของคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.93   
    3) ความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู ้ชุมชนมอญสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองดู่ อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย           

( �̅� = 4.35 , S.D = 0.16 )  
 
 

คำสำคัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน , ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา , แหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญ 
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บทนำ 

 ในสภาวการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ส่งผลกระทบ
ต่อการดำเนินชีวิตของประชาคมโลกเราเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ภูมิปัญญา 
วัฒนธรรม และการศึกษา ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่สถานการณ์โรคระบาดนี้จะยืดเยื้อไปอีกนาน ความเป็น
โลกาภิวัฒน์จะถูกทำลาย เพราะโรคระบาด โลกที่เคยกว้างก็จะแคบลง การศึกษาที่เดิมจะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเป็นพลเมืองโลก จะ Narrow Down ลงมา กลาย
มาเป็นเพียงการมีชีวิตอย่างมีความสุข ของผู้เรียนและครอบครัว ฉะนั้น เป้าหมาย ปรัชญา กรอบแนวคิด 
นโยบาย และกระบวนการต่าง ๆ ก็ย่อมเปลี่ยนไปเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของทักษะการคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์ท่ียิ่งต้องเข้มข้นมากกว่าเดิม เพ่ือส่งเสริมให้สามารถวิเคราะห์ศักยภาพของตัวเอง อันนำไปสู่การสร้าง
อาชีพใหม่ที่เหมาะสมกับตนและบริบท หรือการคิดค้นธุรกิจ Startup ที่เป็นแบรนด์ท้องถิ่น ที่จะเข้ามาแทนที่
ธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่ รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้ปรับตัวกับสถานการณ์ที่ผกผัน ได้อย่างรวดเร็ว ล้วน
เป็นสมรรถนะใหม่ที่ผู้เรียนในปัจจุบันจำเป็นต้องมี และแน่นอนว่าสถานการณ์เช่นนี้ ทำให้การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนจึงกลับมาบทบาทและความสำคัญมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาพบว่า ผลกระทบทางลบต่อ
ผู้เรียนคือ 1) นักเรียนต้องปรับเวลา สถานที่เรียนและวิธีการเรียนใหม่ 2) นักเรียนมีความวิตกกังวลกับผลการ
เรียน 3) นักเรียนได้รับการฝึกทักษะปฏิบัติที่น้อยลงและไม่สามารถทำกิจกรรมการเรียนร่วมกับเพื่อน เสีย
โอกาสจากการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกและการเรียนจากการปฏิบัติจริง 4) นักเรียน และผู้ปกครองต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต  เพื่อการเรียนรู้ 5) การเรียน
ออนไลน์ ทำให้นักเรียนขาดความกระตือรือร้น ขาดความรับผิดชอบ และ  มีความกังวลต่อผลการเรียน และ    
6) นักเรียนเหนื่อยล้า เนื่องจากต้องมีการเรียนชดเชยเวลาที่ขาดหายไป (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
,2563 หน้า ค - ง) ซึ่งแสดงเห็นแล้วว่าการพัฒนาแห่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถ
ช่วยให้นักเรียนเกิดสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและการลงมือ
ปฏิบัติ  
 การศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาในการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันกับสถานการณ์โลกและ
กระแสการเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว ทั ้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมทั ้งการ
เจริญก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาในปัจจุบันจึงมีความจำเป็นต้องสร้างทางเลื อกใน
การศึกษาหาความรู้ให้กับผู้เรียนจากแหล่ง ต่าง ๆ โดยที่ไม่ได้มุ่งเน้นวิชาในหนังสือแต่เพียงอย่างเดียว  แต่
จะต้องเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการศึกษา  ค้นคว้า  แสวงหาความรู้ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาชีวิต 
และมีทักษะชีวิตพอที่จะดำรงชีวิตและประกอบอาชีพนั้น ๆ ได้ตามสมควร  นั่นคือการเรียนรู้ที่ต้องเป็นการ
เรียนรู้ที่สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนดแนวทางสำหรับการพัฒนาประเทศที่สำคัญไว้ว่าจะต้องยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาที่ยั่งยืนยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยพัฒนาอยู่บนรากฐานของการใช้ภูมิ
ปัญญา วัฒนธรรม และนวัตกรรม โดยการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้คุณภาพ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องจนเกิดทักษะ ความรู้ 
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และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าผ่านทรัพยากรที่เหมาะสม และแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และ
มีชีวิต (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2560, หน้า 1-
22) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาในหมวด 4 มาตราที่ 22 
ความว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน
มีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพและ มาตรา 25 ความว่า รัฐต้องส่งเสริม การดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุก
รูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์  สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษา และนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียง และมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มีจุดเน้นในการพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ตำราเรียน นวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึง
ต้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สามารถจัดการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพสามารถให้บริการ
คนทุกช่วงวัยได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน้า 11 – 13) 
 จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีความหลากหลายของชาติพันธุ์
และแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก โดยชาติพันธุ์ที่พบในจังหวัดลำพูนได้แก่ ไตหรือไท ไตโยน ไตลื้อ ไตเขิน 
ไตใหญ่ (เงี้ยว) ลัวะ (ละว้า) ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) พม่า (ม่าน) และมอญ (เม็ง)เป็นต้น โดยเฉพาะกลุ่มคน
มอญ (เม็ง) ที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดลำพูนนั้น มีการสันนิษฐานว่าเข้ามาอาศัยในจังหวัดลำพูนเมื่อราวศตวรรษที่ 
16 พร้อมกับการกำเนิดของพระนางจามเทวี  โดยในปัจจุบันยังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่วัดเกาะกลาง 
ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และเป็นคนมอญกลุ่มสุดท้ายที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในแถบจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน  และยังคงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงสำเนียงเสียงภาษามอญ ไว้อย่างเข้มแข็ง และคง
ความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งเอกลักษณ์ของชุมชนมอญบ้านหนองดู่ที่ยังคงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันก็คือ 
อาหาร ศิลปวัฒนธรรม เครื่องดนตรี การแต่งกายและภาษา  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสำคัญและดำเนินการส่งเสริมให้เกิดการจัดการแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาหาความรู้ แหล่ง
เรียนรู้ชุมชนมอญจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ตรงจากการศึกษา
และลงมือปฏิบัติให้กับผู้เรียน โดยมีการบูรณาการเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษา จัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบ
บูรณาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning 
ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูรับบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้ควบคุมและ
ประสานงานให้กับนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนร่วมกัน ซึ่งจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาในปีการศึกษา 2564 พบว่า 1) นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองดู่ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ ้นกว่าปีการศึกษา 2563 โดยเฉลี่ยร้อยละ 8 มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับผ่านเกณฑ์ โดยเฉลี่ยร้อยละ 100 และมีผลการประเมินสมรรถนะของ
ผู้เรียน ระดับผ่านเกณฑ์ โดยเฉลี่ยร้อยละ 100 และ 2) ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจนักเรียน ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( �̅� = 4.35 , S.D = 0.16 )  ซึ่งผลการวจิัย
ในครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้ผู ้บริหารสถานศึกษาสามารถดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนใน
ลักษณะเดียวกันให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านหนองดู่   
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างภาคเรียน
ที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญ   
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองดู่ 
 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
    ประชากร 
   1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้านหนองดู่ จำนวน 33 คน  
   2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 คน 
   รวม จำนวน 37 คน 
   เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    1. แบบสัมภาษณ์วิเคราะห์สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแบบบันทึกการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่ง เรียนรู้ชุมชนมอญ
โรงเรียนบ้านหนองดู่ โดยมีขั้นตอนการสร้างและกระบวนการหาคุณภาพดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จากเอกสาร ตำราและผลการวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญโรงเรียนบ้านหนองดู่อำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน 

ขั้นที่ 3 กำหนดประเด็นหรือข้อความให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย   
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ขั้นที่ 4 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์สภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและแบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญโรงเรียนบ้านหนองดู่ 

ขั้นที่ 5 กำหนดข้อคำถามหรือข้อความในแต่ละประเด็นให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ประเด็นสำคัญแต่ละประเด็น 

ขั้นที่ 6 สร้างข้อคำถามหรือข้อความและเรียงลำดับ 
ขั้นที่ 7 นำแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแบบ

บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน
มอญโรงเรียนบ้านหนองดู่ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อควรปรับปรุง 

ขั้นที่ 8  ปรับปรุงข้อคำถามตามทีผู่้บริหารสถานศึกษาเสนอแนะ 
ขั้นที่ 9 จัดพิมพ์ทำเป็นฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

 2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญ จำนวน 5 แผน 
ประกอบด้วย 1) เรื ่อง อาหารชาวมอญ , 2) เรื ่อง เครื ่องแต่งกายแบบมอญ , 3) เรื ่อง สืบสานเรื ่องราว
วัฒนธรรมประเพณีมอญ , 4) เรื่องภาษามอญขานไข  และ 5) เรื่องเครื่องดนตรีจรรโลงใจ โดยแบ่งออกเป็น    
2 ช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) และช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6) ใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนรวมจำนวน 18 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนการสร้างและกระบวนการหาคุณภาพดังต่อไปนี้ 

  ขั้นที่ 1 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด และสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 

  ขั้นที่ 2 ศึกษาหลักการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง จาก
หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  ขั้นที่ 3 จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญ 
จำนวน 5 แผน โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) และช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6) ใช้
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมจำนวน 18 ชั่วโมง 

  ขั้นที่ 4 นำเสนอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญ 
ต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง (Index of item objective congruence : IOC) 
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญ 

  ขั้นที่ 5 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้ชุมชน
มอญ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองดู่ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) จากนั้นนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญอีก
ครั้ง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย 

  ขั้นที่ 6 นำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญที่ผ่านการ
ปรับปรุงแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองดู่ นำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูล
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ทำการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระหว่างก่อนและหลังจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้
ชุมชนมอญระหว่างภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน
มอญสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองดู่  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการสร้างและกระบวนการหาคุณภาพดังต่อไปนี้ 
      ขั้นที่ 1 วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       ขั้นที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จากเอกสาร ตำราและผลการวิจัยการ
พัฒนาแห่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ประวัติความเป็นมาของชุมชนมอญบ้านหนองดู่, รูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการการสอนบูรณาการ 
       ขั้นที่ 3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ โดยตรวจสอบซ้ำกับวัตถุประสงค์และ
กรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความเท่ียงตรง   
       ขั้นที่ 4 นำแบบประเมินผลไปให้ผู้ เชี ่ยวชาญจำนวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ และทำการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ ( Index of Item-Objective 
Congruence หรือ IOC) มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
       ให้ +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
       ให้ 0 เมือ่ไม่แน่ใจว่ามีข้อคำถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือไม่ 
       ให้ -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
       หลังจากนั้นนำคะแนนของผู้เชี ่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับค่าดัชนีความสอดคล้องขอข้อคำถามที่ได้จากการคำนวณ
จากสูตรที่จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 มีเกณฑ์การพิจารณาการโดยใช้ค่า IOC ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 
0.5 (ศิริชัย  กาญจนาวาสี, 2556)  
      ขั้นที่ 5 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมิน ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ  
       ขั้นที่ 6 จัดพิมพ์ทำเป็นฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
    การรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยจัดทำเอกสารการดำเนินงานวิจัยเพื่อชี้แจงจุดประสงค์ของการดำเนินงานวิจัยให้
กลุ่มประชากรทราบและลงนามเข้าร่วมการวิจัยตามความสมัครใจ เพื่อพิทักษ์สิทธิของกลุ่มประชากรและ
สอดคล้องกับข้อปฏิบัติของจริยธรรมการวิจัยในคน  ข้อมูลที่ได้จะเก็บไว้เป็นความลับและเผยแพร่ผลการวิจัย
ในภาพรวมเท่านั้น 
  2. ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนบ้านหนองดู่จากนักเรียน 
ผู ้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู ้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา นำข้อมูลที ่ได้รับมา
ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัด
หมวดหมู่ของแหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญ ที่ต้องการจะศึกษา 
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  3. ศึกษาเอกสาร แบบเรียน งานที่วิจัยและทฤษฎีที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาแห่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน ประวัติความเป็นมาของชุมชนมอญบ้านหนองดู่, รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการการสอนบูรณาการ เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
แหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

 4. จัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) โดยมีผู้เชี่ยวชาญและข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองดู่ ร่วมกันพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการแหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) และช่วง
ชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6) 

 5. ดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญในช่วงชั้นที่ 1   
(ป.1 – ป.3) และช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6) ตามแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 18 ชั่วโมง โดยจัดการเรียนรู้
รวมกันทั้งหมด 18 สัปดาห์ และดำเนินการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1   
(ป.1 – ป.3) และช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6) ระหว่างภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 
   6. ประเมินผลความพึงพอใจในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 
โดยมี1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้านหนองดู่ , 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา , 3) ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้านหนองดู่และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านหนองดู่ เป็นผู้ประเมิน 

 7. นำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ร่วมเสนอแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม เพ่ือใช้แนวทางในการพัฒนาและต่อยอดผลการดำเนินงานในครั้งต่อไป  
    การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารจากแบบสัมภาษณ์ 
แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยนำมาจัดหมวดหมู่ ตรวจสอบข้อมูลและหาข้อสรุปโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ประจำปี
การศึกษา 2564 โดยการคิดเป็นร้อยละของแต่ละกลุ่มสาระรายวิชา 8 กลุ่มสาระและแบบประเมินผลความพึง
พอใจในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนโดยคำนวณหา
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบวิธีของ
ลิเคอร์ท (Likert Scale) ดังนี้ 
        ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
        ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
        ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
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        ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
        ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษางานวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองดู่ สรุปผลได้ดังนี้ 

1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
หนองดู่ โดยการวิเคราะห์คำสัมภาษณ์และการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า มีความต้องการ ให้เกิดการบูรณา
การวิธีการที่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ สภาวะการณ์ในชีวิตประจำวัน ศึกษาจากสถานที่จริงและ
ประสบการณ์ตรง นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบกระบวนการกลุ่ม 
การอภิปรายองค์ความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดสภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตาม
แนวทางและมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ของสถานศึกษา การ
จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นภูมิปัญญาและปราชญ์ชุมชน เสริมแรงกระตุ้นความต้องการ แรงจูงใจและความอยากของนักเรียนใน
การเข้าร่วมกิจกรรมร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมเสนอแนวคิดต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การเปิด
โอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติด้วยตนเองจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและถาวร 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แสดงให้ว่าการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID – 19) ในประเทศไทยและจังหวัดลำพูน นักเรียนในยุดสมัยนี้จึงเป็นขาดโอกาสทางการศึกษา ขาด
การศึกษาและเสริมประสบการณ์จากสถานที่จริงภายนอกโรงเรียน ขาดกระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่ม
และการลงมือปฏิบัติ ทำให้การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงมีการปรับแนวทางและบูรณาการแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยเน้นการกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการ ในช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3) และช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6) ตามแผนการจัดการเรียนรู้
จำนวน 18 ชั่วโมง โดยจัดการเรียนรู้รวมกันทั้งหมด 18 สัปดาห์ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
อาหารชาวมอญ จำนวน 3 ชั่วโมง , แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เครื่องแต่งกายแบบมอญ จำนวน 3 ชั่วโมง , 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 สืบสานเรื่องราววัฒนธรรมประเพณีมอญ จำนวน 4 ชั่วโมง , แผนการจัดการเรียนรู้
ที ่ 4 ภาษามอญขานไข จำนวน 5 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เครื่องดนตรีจรรโลงใจ จำนวน 3 
ชั่วโมง 
 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้
ชุมชนมอญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียน
ที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ผลปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน
มอญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 
ประจำปีการศึกษา 2564 
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ระดับชั้น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

ผลต่างของคะแนน 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ประถมศึกษาปีที่ 1 79.30 80.98 + 1.68 
ประถมศึกษาปีที่ 2 79.33 80.53 + 1.20 
ประถมศึกษาปีที ่3 78.98 80.80 + 1.82 
ประถมศึกษาปีที ่4 78.53 82.92 + 4.39 
ประถมศึกษาปีที ่5 77.64 82.66 + 5.02 
ประถมศึกษาปีที ่6 79.71 83.20 + 3.49 

รวม 473.49 491.09  
เฉลี่ยรวม 78.92 81.85 + 2.93 

   จากตารางที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างภาคเรียน
ที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมมีผลต่างของคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.93 โดย
เรียงลำดับจากระดับชั้นที่มีผลต่างของคะแนนมากที่สุดเป็นลำดับแรกคือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลต่างของ
คะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.02 รองลงมาคือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลต่างของคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.39 และ
ลำดับต่อมาคือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลต่างของคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.49 ตามลำดับ 
    3) การประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญ
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองดู่ ผลปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
ตารางที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองดู่ 

รายการ 
ผลการความพึงพอใจ 

�̅� S.D ระดับ 
1. ครูมีการเตรียมการสอน 4.38 0.64 มากที่สุด 
2. การจัดสภาพแหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญ 4.03 0.69 มากที่สุด 
3. เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญและทันสมัย 4.32 0.71 มากที่สุด 
4. นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน 4.32 0.53 มากที่สุด 
5. กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน 4.46 0.61 มากที่สุด 
6. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ 4.49 0.73 มากที่สุด 
7. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 4.51 0.69 มากที่สุด 
8. ครูส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกันในรูปแบบกระบวนการกลุ่ม 4.32 0.67 มากที่สุด 
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รายการ 
ผลการความพึงพอใจ 

�̅� S.D ระดับ 
9. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จักวิพากษ์วิจารณ์ 4.05 0.66 มากที่สุด 
10. ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่ต่างไปจากครู 4.16 0.55 มากที่สุด 
11. ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างท่ัวถึงขณะสอน 4.35 0.54 มากที่สุด 
12. ครูใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย  4.46 0.51 มากที่สุด 
13. ครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดหรือแหล่งอื่น ๆ 4.49 0.65 มากที่สุด 
14. ครูสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม 4.59 0.55 มากที่สุด 
15. ครูส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการทดลองและปฏิบัติด้วยตนเอง  4.35 0.59 มากที่สุด 
16. นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า 4.43 0.60 มากที่สุด 
17. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน 4.08 0.72 มากที่สุด 
18. ครูกระบวนการในการประเมินผลอย่างยุติธรรม 4.38 0.59 มากที่สุด 
19. ครูตั้งใจสอน ให้คำแนะนำนักเรียนในการทำกิจกรรม 4.43 0.55 มากที่สุด 
20. นักเรียนชอบเรียนวิชานี้ 4.11 0.74 มากที่สุด 
21. นักเรียนนำความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 4.57 0.55 มากที่สุด 
22. ความรู้จากวิชานี้สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ 4.46 0.56 มากที่สุด 
23. นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข 4.22 0.48 มากที่สุด 

รวม 4.35 0.16 มากที่สุด 

    จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้
ชุมชนมอญสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองดู่อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ย ( �̅� = 4.35 , S.D = 0.16 ) เมื่อนำมาจัดเรียงด้านที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูสามารถประยุกต์สิ่ง

ที่สอนเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( �̅� = 4.59 , S.D = 0.55 ) 
ลำดับรองลงมาคือ นักเรียนนำความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย   

( �̅� = 4.57 , S.D = 0.55 ) ลำดับถัดมาคือ ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหาในการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ 

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( �̅� = 4.51 , S.D = 0.69 ) และลำดับสุดท้ายคือ การจัดสภาพแหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญ 

อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( �̅� = 4.03 , S.D = 0.69 )  ตามลำดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
    จากการศึกษางานวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองดู่ อภิปรายผลได้ดังนี้ 
    1) จากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านหนองดู่ ทำให้พบประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่สำคัญคือรูปแบบการศึกษาภายใน
โรงเรียนบ้านหนองดู่ที่จะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้นั้นจะต้องมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบบูรณาการที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ การสังเกต 
กระบวนการทำงานกลุ่ม การส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาสถานที่จริงหรือแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) นั้น การที่จะนำ
นักเรียนออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกจึงเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) 
การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างและ เปิดโอกาสทางการศึกษา
ให้กับนักเรียนได้ โดยแหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญเป็นแหล่งที่รวมขององค์ความรู้อันหลากหลายพร้อมที่จะให้ผู้เรียน
เข้าไปศึกษาค้นคว้า ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล และเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแหล่งเชื่อมโยงให้สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ทำให้คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลานของตน เป็นแหล่งข้อมูลที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
เกิดความสนุกสนาน และมีความสนใจที่จะเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้คิด
เองปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเองและสร้างความรู้ด้วยตนเอง ในขณะเดียวกันก็สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทำให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้รู้และรักท้องถิ่นของตน มองเห็นคุณค่าและ
ตระหนักถึงปัญหาในชุมชนของตน พร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอุดม  ตันประโยชน์ (2554, หน้า ง) ที่ได้สรุปผลการศึกษาการบริหารจัดการคุณภาพห้องสมุดเฉลิม
พระเกียรติกาญนาภิเษกว่านักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สามารถวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงของข้อมูลสารสนเทศได้  เช่นเดียวกับงานวิจัยของประสิทธิ์ พิทักษ์คชวงศ์ (2554, หน้า บทคัดย่อ) 
วิจัยเรื่องการจัดการแหล่งการเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า แหล่งเรียนรู้ชุมชน ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ในงานวิจัยของวาร์ด (Ward, 1998, p.83) ศึกษาเกี่ยวกับ
แหล่งเรียนรู้ชุมชนและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน  กรณีศึกษาทางตอนเหนือของไชแอนน์ ผลการศึกษา
พบว่า วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ทรัพยากรทางสังคม และรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ในชุมชนของนักเรียนมีผลเชิง
บวกกับผลการเรียนของนักเรียน  
   2) จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างภาคเรียนที่ 1 
และภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ทำให้พบประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่สำคัญคือแนว
ทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
แบบ Active learning  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
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สอน ผู้มีหน้าที่และบทบาทเป็นผู้อำนวยการสะดวกและประงานเพื่อให้เกิดความราบรื่นในระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกให้นักเรียนได้สังเกต ลงมือปฏิบัติและศึกษาจากประสบการณ์ตรงทำให้
นักเรียนเกิดความสนใจและเกิดความรู้ที่ยั่งยืนและถาวร ซึ่งการนำแหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญมาเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนถือเป็นการเรียนนอกห้องเรียนที่นอกเหนือจากความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ
แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษาและของสถานศึกษา
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ษรวดี จำปา (2561, หน้า 90) พบว่า ครูผู้สอนใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ใช้รูปแบบการนำแหล่งเรียนรู้ชุมชนมาสู่ห้องเรียน 
มากกว่ารูปแบบอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากการนำผู้เรียนไปสู่แหล่งเรียนรู้ เป็นความรับผิดชอบอย่างสูงของครูผู้สอน 
รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะต้องมีหน้าที่ดูแลนักเรียน จำนวนมากซึ่งจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากกว่าการนำ
แหล่งเรียนรู้ชุมชนมาสู่ห้องเรียน ส่วนการนำแหล่ง เรียนรู้ชุมชนมาสู่ห้องเรียน จะปรากฏในรูปของการนำวัสดุ 
สิ่งของต่าง ๆ จากชุมชนมาเป็นสื่อการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การเชิญวิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้ในโรงเรียน 
และโรงเรียนเป็นที่ทำการของชมรม สมาคม หรือองค์กรของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรานิษฐ์ บุญ
ส่ง (2552, หน้า บทคัดย่อ) วิจัยเรื่องรูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบ การ
ใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกั ดสำนักงานเขต พื้นที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่า มีรูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) 
สถานศึกษาและปราชญ์ชาวบ้านร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้  2) สถานศึกษาเชิญปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 3) สถานศึกษานำนักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ ่น และ 4) สถานศึกษา
ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูเป็น ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
    3) จากการศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ชุมชนมอญสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองดู่  ทำให้พบประเดน็ที่
น่าสนใจและเป็นประเด็นที่สำคัญพบว่า ครูสามารถประยุกต์สิ ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากการครูได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการออกแบบผ่านการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองดู่ด้วยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC) จึงทำให้เกิด
ความพร้อมและการประยุกต์สิ ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ซึ ่งสอดคล้องกับ 
แนวคิดของสุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ (2550, น.110) ได้อธิบายถึงขึ้นตอนการวางแผนการ จัดการเรยีนรู้
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน ควรประกอบไปด้วย (1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันกำหนด วัตถุประสงค์หัวข้อ เรื่อง
หรือประเด็นที ่จะศึกษาเรียนรู้ (2) สำรวจแหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งอาจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ ใช้แบบสอบถามแบบสำรวจ เป็นต้น (3) นำข้อมูลที ่ได้มาจัดทำทะเบียน หมวดหมู ่ รายชื่อ 
รายละเอียดของแหล่งเรียนรู ้ (4) ผู ้สอนและผู ้เร ียนเลือกแหล่งเรียนรู ้ที่  สอดคล้องกับหัวข้อเรื ่องและ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการเรียน (5) ประสานขอความร่วมมือในการใช้แหล่ง เรียนรู้ (6) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
กำหนดกรอบเนื้อหา ประเด็นศึกษากิจกรรมหรือวิธีการที่จะศึกษา เช่น ใช้วิธีการสังเกต การจดบันทึก อัดเทป 
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ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีทัศน์ สัมภาษณ์ ลงมือปฏิบัติหรือทดลอง เป็นต้น ซึ่งวิธีการใดจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ก็จะต้องมีการจัดเตรียมให้เรียบร้อย (7) กำหนดและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้เรียนทุกคน
อย่างชัดเจน อาจจะทำจัดทำเป็น เอกสารแจกให้สมาชิกทุกคนรับรู้ตรงกัน หรือกรณีที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม
อาจจะให้โอกาสสมาชิก ประชุมเตรียมการร่วมกัน และ (8) กำหนดวัน เวลา วิธีการเดินทางและค่าใช้จ่าย ซึ่ง
การที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมได้นั้น
ทำให้นักเรียนนำความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญในการ จัดการเรียน
การสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ และการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญใน
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อสาระการเรียนรู้ที่เรียน ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากการใช้
แหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญเพ่ือการจัดการเรียนการสอนนั้น วัตถุประสงค์หลัก คือ พัฒนาให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ ร่วมกัน การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้แบบบูรณา
การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของประหยัด จิรวรพงษ์ (2554, หน้า 88) กล่าวไว้ว่า คุณค่าของการนำแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนมาเพื่อการศึกษา คือ (1) เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองและสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้
(2) ผู้เรียนมีความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข เช่นเดียวกับแนวคิดของเคน
เวอร์ธที (Kenworthy, 1992, p. 167) กล่าวไว้ว่า ประโยชน์ของการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการจัดการ 80 
เรียนการสอนไว้ คือ นักเรียนจะได้รับความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในชุมชนของตนเพราะเขา ได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของเฟอร์กูสัน (Ferguson, 1997 อ้างถึงในยุพา       
กสิรักษ์, 2555, น.40) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาของเด็กในชนบทของรัฐเนบราสกา ผลที่ได้คือ พบว่าเด็ก
สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานเข้ากับความคิดของตนเองได้ ดีกว่าการศึกษาอยู่ภายในโรงเรียน  อีก
ทั้งการทีค่รูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทั้งทักษะทางด้าน
ความรู้ ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน โดยผู้สอนใช้เป็น 1) สื่อสำหรับสำรวจและทบทวนพื้นความรู้เดิม
และประสบการณ์เดิมของนักเรียน คำตอบของนักเรียนจะเป็นสื่อนำไปสู่การเรียนการสอนบทเรียนใหม่และ
ประสบการณ์ใหม่ 2) ใช้กระตุ้นความสนใจของนักเรียน ครูอาจใช้คำถามเพื่อเร้าความสนใจของนักเรียนได้ทุก
ขั้นตอนในการเรียนการสอน เช่น การใช้คำถามเพื่อเริ่มต้นบทเรียน ถามให้นักเรียนสังเกต ให้ยกตัวอย่าง ใช้
เป็นสิ่งเชื่อมโยงหรือเริ่มต้นการสนทนาระหว่างครูกับนักเรียน เพราะนักเรียนจะตอบคำถามของครูได้หากสนใจ
เรียนตลอดเวลา 3) ใช้เสริมสร้างความสามารถทางความคิดให้แก่นักเรียน ช่วยให้นักเรียนฝึกคิดหาคำตอบ หา
เหตุผล และหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 4) คำถามที่ดีจะช่วยให้มีการอภิปรายต่อเนื่อง เป็นการขยายความคิดและ
แนวทางในการเรียนรู้และข้อสรุปหลักเกณฑ์ใหม่ ๆ 5) การใช้คำถาม ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอน เช่น ทำให้นักเรียนมีโอกาสตอบคำถาม เสนอความคิดเห็นและตั้งคำถาม รวมทั้งได้ร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ด้วย 
6) ช่วยให้นักเรียนพยายามค้นคว้าหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมเพื่อที่จะนำมาตอบคำถามของครู  7) ใช้ช่วยทบทวน
หรือสรุปบทเรียนให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน  และ 8) ใช้ช่วยประเมินผลการเรียนของนักเรียนและการสอนของครู 
ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นเหตุผลที่ทำให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน
มอญได้ 
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ข้อเสนอแนะ  
     ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้  
     1) โรงเรียนควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยแบ่งหมวดหมู่ภายในแหล่งเรียน
ตามสภาพและความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้น ๆ   
  2) โรงเรียนควรมอบหมายหน้าที่ให้มีบุคลากรประจำแหล่งเรียนรู้ให้ชัดเจนเพื่อการบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เป็นระบบและเกิดความต่อเนื่อง 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

    1) ควรมีการวิจัยเรื่องเดียวกันนี้ โดยศึกษาจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในประเภทอื่นภายใน
สถานศึกษาเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
    2) ควรมีการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการและรูปแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในเรียนที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ชื่อเรื่อง  การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติเพ่ือส่งเสริมทักษะด้านสังคมของ 
    เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 
 
 

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวสรารัตน์  เดชะวงศ์ 
    ตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการ 
    โรงเรียนอนุบาลลำพูน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 
 
 

บทคัดย่อ 

 
 

     การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อหาค่าประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติในการส่งเสริมทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยและเพื่อเปรียบเทียบทักษะด้าน
สังคมก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 
2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน มีประชากรจำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติและแบบประเมินทักษะด้านสังคมของเด็กวัยอนุบาล  
     ผลการดำเนินงานวิจัยพบว่า  
        1. ผลการหาค่าประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติในการ
ส่งเสริมทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน พบว่า การจัดทำแผนการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติในการส่งเสริมทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยรวมความ

เหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( �̅� = 4.60 , S.D = 0.08 ) เป็นผลมาจากการวางแผนการจัดกิจกรรมอย่าง
เป็นลำดับขั้นตอน และให้ความสำคัญกับการวัดผลประเมินที่จะเป็นภาพสะท้อนของการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ การวัดผลประเมินที่มีประสิทธิภาพนั้นยังสามารถนำมาเป็นข้อมูลที่จะสามารถพัฒนา
ต่อยอดเป็นรายบุคคลทำให้เด็กได้รับการพัฒนาทีเ่หมาะสมกับศักยภาพของตนเองได้อีกทาง 
        2. ผลการเปรียบเทียบทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ พบว่า  เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 
2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน มีผลการพัฒนาทักษะด้านสังคมหลังเรียนทีม่ีค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน

ระดับดีมาก ( �̅� = 8.01 , S.D = 0.28 ) เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม มีกระบวนการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มที่หลากหลาย การสร้างสถานการณ์เพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือในระหว่าง
การจัดกิจกรรม ตลอดจนการฝึกให้เด็กยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นต้น 
  
 

คำสำคัญ : กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์,วัสดุธรรมชาติ,ทักษะด้านสังคม 
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บทนำ 

      “เด็กปฐมวัย” คือวัยเริ่มต้นของชีวิต ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี จัดได้ว่าเป็นระยะที่สำคัญที่สุด
ของชีวิตเพราะพัฒนาการทุกด้านเป็นไปอย่างรวดเร็ว พัฒนาการของเด็กในวัยนี้ควรได้รับการส่งเสริมให้ครบทุก
ด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญาและการศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาใน
ลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษาโดยมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัดความความสามารถ และความแตกต่างระหวางบุคคล(กรม
วิชาการ, 2561) เด็กในช่วงแรกเกิดจนถึง 6 ปี ระบบประสาทและสมองเจริญเติบโตในอัตราที่สูงที่สุดดังนั้นการ
อบรมปลูกฝัง และสร้างเสริมพัฒนาการทุกด้านให้แก่เด็กปฐมวัยได้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพในช่วงอายุนี้จะเป็น
รากฐานที่ดีให้เด็กได้เติบโตเป็นเยาวชนและพลเมืองที่ดีมีความเฉลียวฉลาดคิดเป็น ทำเป็นแกป้ัญหาเป็นและอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข การเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังมุ่งที่จะส่งเสริมพัฒนาทางด้านสติปัญญามากกว่ า
พัฒนาการทางด้านอื่น ๆ เพราะคิดว่าเป็นวิธีการที่จะนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตได้ แต่ด้วยสภาพที่มี
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีการดำเนินชีวิตที่รวดเร็วในปัจจุบันการพัฒนาที่สำคัญอย่างยิ่งที่มิอาจละเลย 
ได้คือ การพัฒนาพฤติกรรมทางด้านสังคม เพราะปัจจุบันจะพบเด็กท่ีมีสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่มีปัญหาใน
การปรับตัวให้เข้ากับสังคม ขาดทักษะในการดำรงชีวิตเป็นจำนวนมากและไม่สามารถดำรงตนอยูในสังคมได้
อย่างมีความสุข จึงเป็นสาเหตุให้เด็กนั้นไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตและเป็นปัญหารุนแรงในสังคมต่อไปใน
อนาคต ฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการเน้นการพัฒนาเด็กให้เป็นทั้งคนเก่ง คนดี รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน 
ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สังคม และอยู่ร่วมกันได้  
     ทักษะด้านสังคมเป็นทักษะที่เด็กจะแสดงออกผ่านการปฏิบัติเพื่อสร้างบุคลิกลักษณะที่พึง
ประสงค์ทั้งด้านพฤติกรรม อารมณ์ และจิตสำนึก นำไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเสริมสร้างให้ เด็กเกิดการ
ตระหนักรู ้ ในตนเอง (Self-awareness) ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) และความเชื่อมั่นในตนเอง 
(Self-confidence) รวมถึงความสามารถในการแสดงความคิดในสิ่งต่าง ๆ การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน          
ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงลำดับการพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เด็กในวัยนี้จึงเป็นวัยที่ชอบเล่นเป็นกลุ่มมากกว่าเล่นคนเดียวต้องการตัวแบบด้านสังคม
และจริยธรรมเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเพราะเด็กเริ่มมีการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนเลือกเพ่ือนของตนเองได้ช่วยเหลือ
ผู้อื่นรู้จักการให้และการรับ ดังนั้นจึงควรส่งเสริมทักษะด้านสังคมที่เหมาะสม เพ่ือช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวเข้า
กับสังคมและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขในอนาคต (สิริมา ภิญโญอนันตพงศ์, 2550) ซึ่งทักษะด้าน
สังคมเป็นลักษณะของการแสดงออกต่อบุคคลอื่นผ่านการเกื ้อกูลซึ่งกันและกัน การเอื้อเฟื ้อเผื่อแผ่ การ
ช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งของรวมถึงการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจวัตรประจำวัน เด็ก
จึงเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนมากขึ้นทั้งบุคคลภายในและภายนอกครอบครัว แม้ว่าธรรมชาติของเด็ก
ปฐมวัยมักยึดตนเองเป็นศูนย์กลางและแสดงออกตามความต้องการของตนเอง ยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์
ยอมรับความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีเท่าที่ควร 

      การแสดงออกทางพฤติกรรมในระยะแรกของเด็กปฐมวัยอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวเข้า
กับผู้อื่น แต่เมื่อเด็กมีอายุมากขึ้นและมีโอกาสที่ได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับการปลูกฝัง
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ลักษณะนิสัยที่เหมาะสมตามกฎเกณฑ์ของสังคมที่ชัดเจน เด็กจะสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนและเรียนรู้ บทบาท 
หน้าที่ของตนเองได้ดีขึ้น การที่เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมไม่เหมาะสม เช่น ก้าวร้าว ขาดความรับผิดชอบ เอาแต่
ใจตนเอง ฯลฯ จะทำให้เด็กปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ยาก และอาจก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงต่อไปใน อนาคตได้ 
แต่ถ้าเด็กได้รับการอบรมปลูกฝังพฤติกรรมที่เหมาะสมตามเกณฑ์ของสังคมจะส่งผลให้เด็ก  สามารถปรับตัวเข้า
กับผู้อ่ืนได้และเรียนรู้ บทบาทของตนเอง เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม การพัฒนาทางทักษะด้านสังคมสำหรับ
เด็กวัยนี้ต้องฝึกให้เด็กเกิดความไว้วางใจในผู้อ่ืน เมื่อมีกิจกรรมทำงานและเล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบ
ในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างง่ายๆ ให้เด็กเข้าใจข้อตกลง กฎเกณฑ์ ฝึกให้เด็กรู้จักอดทนรอคอย ฝึกให้เด็กรับ
ฟังผู้อื่นรวมถึงการชื่นชมผู้อื่น (เยาวพา เดชะคุปต์ , 2542) ซึ่งสอดคล้องกับ พัชรี ผลโยธิน (2551) ที่กล่าวว่า 
เด็กในช่วง 6 ปีแรกของชีวิตเป็นช่วงเวลาที่มีสำคัญอย่างยิ่งและเป็นช่วงเวลาที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม เป็นช่วงแห่งการเรียนรู้ในการสร้างมิตรภาพ เรียนรู้ วัฒนธรรมในสังคมและสภาพแวดล้อมเด็กที่
อาศัยอยู่ เรียนรู้ ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมี ความหมาย เรียนรู้การปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และเป็น
ช่วงแห่งการเรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิต แบบสังคมส่วนรวม ดังนั้นการพัฒนาทักษะด้านสังคม จึงควร
ได้รับการปลูกฝังในช่วงวัยนี้ 
     กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยได้
หลากหลายด้านอาจเป็นเพราะรูปแบบของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทางความคิด 
และจินตนาการ อย่างอิสระ เปิดโอกาสให้เด็กเป็นผู้ริเริ่ม มีการยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของ
เด็กทำให้เกิดกระบวนการกลุ่มที่ส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดย
การ จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการวางแผน และออกแบบการ
จัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นควรเน้นให้มีสื่อของจริง ให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง มีโอกาสสังเกต สำรวจ ค้นคว้า ทดลอง แก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยครูสามารถจัดกิจกรรมได้ ทั้งแบบ
กลุ่มและแบบเดี่ยว อาจมีการกำหนดเงื่อนไขเพื่อนำไปสู่การเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยครูคอยเป็นผู้กำกับ
ดูแลกระตุ้นรวมถึงการให้แรงเสริมการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะพัฒนาการเรียนรู้ ของ
เด็กได้เป็นอย่างดี ซึ่งการเรียนรู้เหล่านี้ของเด็กจะพัฒนาให้เด็กดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมให้
เด็กได้เข้าใจตนเองและผู้อื่นมีความคิดอิสระรู้จักที่จะช่วยเหลือแบ่งปันความร่วมมือและเรียน รู้ที่จะคิดและ
ตัดสินใจ โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจึงมีความสำคัญต่อเด็กปฐมวัยอย่างยิ่ง  
จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ
ธรรมชาติเพื่อส่งเสริมทักษะด้านสังคมของเด็กวัยอนุบาลโดยเน้นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
อย่างมีความหมายได้ช่วยเหลือครูและเพื่อนได้แบ่งปันอุปกรณ์และสิ่งของต่าง ๆ  รวมถึงการร่วมมือกันในการ
ทำงานจนสำเร็จ ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเป็นแนวทางให้ครูปฐมวัยและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ในระดับ
ปฐมวัยในการนำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติเพื่อส่งเสริมทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้น
อนุบาล 2 ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
      1. เพ่ือหาค่าประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติในการส่งเสริม
ทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 
     2. เพื ่อเปรียบเทียบทักษะด้านสังคมก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 
 
 

วิธีดำเนินการวิจัย   
       ประชากร 
        เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน   เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาจากประชากรทั้งหมด 
       ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
      ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เอกสาร ตำรา และ
งานวิจัย    ที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ แนวทางการสร้างเสริมทักษะด้าน
สังคมของเด็กวัยอนุบาล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น ด้านการแบ่งปันสิ่งของ และด้านร่วมมือในการ
ทำงาน รวมถึงการศึกษาเกี ่ยวกับบริบทการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของโรงเรียน ศึกษาข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนแนวความคิดร่วมกับครูประจำชั้นในสายชั้นอนุบาล 2 เพ่ือกำหนดกระบวนการและสร้างเครื่องมือที่
ในการวิจัย 
       เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์ด้วย
วัสดุธรรมชาติ และแบบประเมินทักษะด้านสังคมของเด็กวัยอนุบาล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
       1. แผนการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ผู ้วิจัยมีกระบวนการจัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ จำนวน 15 แผน ดังนี้ 
      1.1 ผู ้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และคู ่มือหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดแผนการจัดประสบการณ์ ทฤษฎีและแนวคิดแนวคิดเกี่ยวกับ
ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัย และวิธีการ
สร้างศิลปะจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน  
       1.2 ผู ้วิจัยสร้างแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ โดยมี
หลักเกณฑ์ในการจัดหาวัสดุธรรมชาติ คือ ผู้วิจัยจะเลือกวัสดุที่มาจากธรรมชาติรอบตัว และสิ่งของเหลือใช้ใน
ชีวิตประจำวัน โดยผู้วิจัยกำหนดรูปแบบของแผนการจัดประสบการณ์ซ่ึงประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ 
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม วัสดุ/อุปกรณ์ และการประเมินผล โดยมีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 
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ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นนำเป็นการนำเข้าสู่กิจกรรมด้วยการสร้างข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านสังคม 
แนะนำอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม และร่วมกันวางแผนในการทำกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมกันสาธิตการ
สร้างงานศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติระหว่างครูกับเด็ก 2) ขั้นดำเนินกิจกรรมเป็นการปฏิบัติกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามขั้นตอนที่กำหนดขึ้น และ 3) ขั้นสรุปเป็นการนำเสนอและอภิปราย
เกี่ยวกับผลงานของเด็ก จากนั้นผู้วิจัยได้กำหนดแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ 
จำนวนทั้งสิ้น 15 แผน เพ่ือใช้สำหรับจัดกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 15 ครั้ง ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แผนการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 ประจำปี
การศึกษา 2564   

กิจกรรม กิจกรรม 
1. กิจกรรมตัวฉันเอง 2. กิจกรรมร่างกายของฉัน 
3. กิจกรรมโมบายปอ ปลา 4. กิจกรรมโมบายแอปเปิ้ล 
4. กิจกรรมหน้ากากป้องกันโควิด 5. กิจกรรมหยุดเชื้อ เพ่ือชาติ 
6. กิจกรรมนิ้วมือสื่อรัก 7. กิจกรรมมาลัยให้แม่ 
9. กิจกรรมรวงข้าวสีทอง 10. กิจกรรมแกนทิชชูใส่ของ 
11. กิจกรรมศิลปะเปลือกไข่ 12. กิจกรรมสควิดเกม (ปลาหมึกยักษ์) 
13. กิจกรรมผีเสื้อแสนสวย 14. กิจกรรมตุ๊กตาไล่ฝน 
15. กิจกรรมเป่า เป่า เป่า   

 

        1.3 ผู ้วิจัยนำแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบหาความสอดคล้องของเนื้อหาและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม (Content 
Validity) และความเหมาะสมในการเลือกวัสดุธรรมชาติมาใช้ในการจัดกิจกรรม รวมถึงความสอดคล้องในการ
ประเมินผล โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทียบกับเกณฑ์ 
      1.4 นำแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติเพ่ือส่งเสริมทักษะด้าน
สังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน มาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญใน
การจัดเรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหา 
      1.5 จัดทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติเพื่อส่งเสริม
ทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือหาค่าประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์ 
       2. แบบประเมินทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั ้นอนุบาล 2/4 ผู ้ว ิจัยได้พัฒนามาจาก
การศึกษาแบบประเมินทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
         2.1 ผู้วิจัยกำหนดโครงสร้างของแบบประเมินทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 
2/4  โดยศึกษาข้อมูลจากหลักสูตร เอกสาร ตำรา วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านสังคมของเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 จากนั้นผู้วิจัยกำหนดโครงสร้างของแบบประเมินทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้น
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อนุบาล 2/4 โดยพิจารณาน้ำหนักความสำคัญของประเด็นที่ใช้ในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านการ
ช่วยเหลือผู้อื่น จำนวน 5 ข้อ 2) ด้านการแบ่งปันสิ่งของ จำนวน 5 ข้อ และ 3) ด้านการร่วมมือในการทำงาน 
จำนวน 5 ข้อ รวมทั้งสิ้น 15 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวมเป็น 30 คะแนน โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนออกเป็น 
3 ระดับ ดังนี้  
         2 คะแนน หมายถึง เด็กแสดงทักษะด้านสังคมด้วยตนเอง  
          1 คะแนน หมายถึง เด็กแสดงทักษะด้านสังคมโดยเพื่อนหรือครูร้องขอให้ร่วมมือ  
          0 คะแนน หมายถึง เด็กไม่แสดงทักษะด้านสังคมหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติแสดงน้ำหนัก
ความสำคัญจำนวนข้อ 
        2.2  ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 ที่มีประเด็น
ในการสังเกตพฤติกรรมครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น ด้านการแบ่งปันสิ่งของ และด้านการ
ร่วมมือในการทำงาน โดยมีผู ้วิจัยเป็นผู้ประเมินพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคลด้วยตนเอง และให้เด็กแสดง
พฤติกรรมทีเ่ป็นทักษะด้านสังคมในขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ 
        2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย มีรายละเอียดในการดำเนินการ ดังนี้  
          1) ผู้วิจัยนำแบบประเมินทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียน
อนุบาลลำพูนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) เป็นรายข้อซึ่งพบว่าประเด็น
ในแบบประเมินทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน มีค่าความตรงเชิง
เนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 ทุกข้อ แสดงว่าแบบประเมินทักษะด้านสังคมของเด็กวัยอนุบาล มีค่าความตรง
เชิงเนื้อหาผ่านเกณฑ์ท่ียอมรับได้ที่ต้องมีค่ามากกว่า 0.50 ขึ้นไป  
         2) ผู้วิจัยดำเนินการปรับแก้เนื้อหาและภาษาที่ใช้ในแบบประเมินทักษะด้านสังคมของ
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดตาม
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 
          3) ผู ้วิจัยนำแบบสังเกตทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั ้นอนุบาล 2/4 โรงเรียน
อนุบาลลำพูน ไปทดลองใช้ (Try out) กับเด็กอนุบาลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 20 คน 
พบว่า เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสามารถดำเนินกิจกรรมตามประเด็นที่กำหนดในแบบ
ประเมินทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและสามารถวัดและประเมินผลได้ 
          4) ผู้วิจัยนำแบบประเมินทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียน
อนุบาลลำพูน ที่ได้ไปทดลองแล้ว มาหาค่าความเที่ยงของแบบประเมินทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้น
อนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน โดยการหาความเที่ยงแบบ Inter-rater reliability พบว่า แบบประเมิน
ทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน มีความเที่ยงเท่ากับ 0.89 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีกำหนด 0.67 ขึน้ไป 
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        การรวบรวมข้อมูล 
     การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยกึ ่งทดลอง (Quasi - experimental research) ซึ ่งผู ้ว ิจ ัยได้
ดำเนินการทดลองแบบกลุ่มเดียวโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One group pretest - posttest design 
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2548) ซึ่งผู้วิจัยมีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
     1. ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากครูระดับสายชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลลำพูน เพื่อขอ
อนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล และดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยอธิบายรายละเอียดในการ
ดำเนินการวิจัย พร้อมจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำการทดลองให้เหมาะสม 
     2. ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้  
       2.1 ระยะที่ 1 ระยะการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองผู้วิจัยนำแบบประเมินทักษะ
ด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูนใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น ด้าน
การแบ่งปันสิ่งของและด้านการร่วมมือในการทำงาน มาดำเนินการประเมินเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียน
อนุบาลลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็น
รายบุคคลก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 1 สัปดาห์ 
ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน ถึง 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบปกติระหว่าง
เวลา 10.00-10.50 น. แล้วนำมาวิเคราะห์คะแนนความทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 ตาม
เกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดขึ้น 
      2.2 ระยะที่ 2 ระยะดำเนินการทดลองผู้วิจัยนำแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วย
วัสดุธรรมชาติไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต 1 โดยผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ ้น 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน ได้แก่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
ระหว่างวันที่  6 ธันวาคม ถึงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์ระหว่างเวลา 10.00 - 
10.50 น. โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมด้วยตนเอง  
       2.3 ระยะที่ 3 ระยะการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลองผู้วิจัยนำแบบประเมินทักษะ
ด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น ด้านการแบ่งปันสิ่งของ และ
ด้านการร่วมมือในการทำงานมาดำเนินการประเมินเด็กปฐมวัยชั ้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นรายบุคคลหลัง
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 
10 มกราคม ถึงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565  ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบปกติ ระหว่างเวลา 10.00 - 
10.50 น. แล้วนำผลการดำเนินกิจกรรมมาวิเคราะห์คะแนนความทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 
2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดขึ้น 
        การวิเคราะห์ข้อมูล 
        ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินทักษะด้านสังคมของเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูนใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือผู้อ่ืน ด้านการแบ่งปันสิ่งของ 
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และด้านการร่วมมือในการทำงานมาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  
          1. ผู้วิจัยดำเนินการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น 
          2. ผู้วิจัยนำคะแนนที่ได้จากแบบประเมินทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 
โรงเรียนอนุบาลลำพูนใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น ด้านการแบ่งปันสิ่งของ และด้านการร่วมมือใน
การทำงานทั้งก่อนและหลังการทดลองมาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยการ
คำนวนหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ตามเกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
คะแนนทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัย โดยแบ่งเกณฑก์ารแปลผลออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
           2.1 เกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนรายด้านทักษะด้านสังคมของเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 (10 คะแนน) 
        8.01 – 10.00 หมายถึง เด็กวัยอนุบาลมีทักษะด้านสังคมอยู่ในระดับ ดีมาก  
        6.01 – 8.00 หมายถึง เด็กวัยอนุบาลมีทักษะด้านสังคมอยู่ในระดับ ดี  
         4.01 – 6.00 หมายถึง เด็กวัยอนุบาลมีทักษะด้านสังคมอยู่ในระดับ ปานกลาง  
         2.01 – 4.00  หมายถึง เด็กวัยอนุบาลมีทักษะด้านสังคมอยู่ในระดับ พอใช้ 
        0.00 – 2.00 หมายถึง เด็กวัยอนุบาลมีทักษะด้านสังคมอยู่ในระดับ ปรับปรุง 
           2.2 เกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนภาพรวมของทักษะด้านสังคมของ
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 (30 คะแนน) 
         24.01 – 30.00 หมายถึง เด็กวัยอนุบาลมีทักษะด้านสังคมอยู่ในระดับ ดีมาก 
         18.01 – 24.00 หมายถึง เด็กวัยอนุบาลมีทักษะด้านสังคมอยู่ในระดับ ดี  
         12.01 – 18.00 หมายถึง เด็กวัยอนุบาลมีทักษะด้านสังคมอยู่ในระดับ ปานกลาง 
        6.01 – 12.00 หมายถึง เด็กวัยอนุบาลมีทักษะด้านสังคมอยู่ในระดับ พอใช้ 
        0.00 – 6.00 หมายถึง เด็กวัยอนุบาลมีทักษะด้านสังคมอยู่ในระดับ ปรับปรุง 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
      จากการศึกษาผลการวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติเพ่ือส่งเสริม
ทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สรุปผลได้ดังนี้ 
        1) ผลการหาค่าประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ ในการ
ส่งเสริมทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 
        ผู้วิจัยได้พัฒนากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติในการส่งเสริมทักษะด้านสังคมของ
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการหาค่าประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ ในการส่งเสริม
ทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 

รายการที่ประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

(�̅�) (S.D) การแปลผล 
1. ขั้นตอนตามแผนการจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติที่
ส่งเสริมทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัย 

4.67 0.14 มากที่สุด 

2. สาระสำคัญของแผนการจัดกิจกรรม 4.44 0.19 มาก 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 4.56 0.19 มากที่สุด 
4. สาระที่ควรรู้ 4.67 0.33 มากที่สุด 
5. กิจกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ 4.57 0.14 มากที่สุด 
6. สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้ 4.56 0.19 มากที่สุด 
7. การวัดผลประเมินผล 4.78 0.19 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.60 0.08 มากที่สุด 

        จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการหาค่าประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ
ธรรมชาติในการส่งเสริมทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน มีค่าเฉลี่ยรวม 

อยู่ในระดับมากที่สุด ( �̅� = 4.60 , S.D = 0.08 ) เมื่อนำมาจัดเรียงด้านที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการ

วัดผลประเมินผลมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( �̅� = 4.78 , S.D = 0.19 ) รองลงมาคือด้านสาระที่ควรรู้        

มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( �̅� = 4.67 , S.D = 0.33 ) และด้านข้ันตอนตามแผนการจัดกิจกรรมศิลปะ

จากวัสดุธรรมชาติที่ส่งเสริมทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( �̅� = 4.67 , 
S.D = 0.14 ) ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านสาระสำคัญของแผนการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย

รวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ( �̅� = 4.44 , S.D = 0.19 ) 

        2) การเปรียบเทียบทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ 
        ผลการเปรียบเทียบทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ สามารถสรุปผลการดำเนินงาน
ได้ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตัวแปรตาม 
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 (N=24) 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
(�̅�) (S.D) การแปลผล (�̅�) (S.D) การแปลผล 

1. ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น 4.12 0.78 ปานกลาง 7.80 0.50 ดี 
2. ด้านการแบ่งปันสิ่งของ 4.20 0.82 ปานกลาง 7.96 0.45 ดี 
3. ด้านการร่วมมือในการทำงาน 4.08 0.70 ปานกลาง 8.28 0.46 ดีมาก 
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ตัวแปรตาม 
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 (N=24) 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
(�̅�) (S.D) การแปลผล (�̅�) (S.D) การแปลผล 

เฉลี่ย 4.13 0.41 ปานกลาง 8.01 0.28 ดีมาก 

        จากตารางที่ 3 พบว่า หลังการทดลองเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะด้านสังคมสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว้โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( �̅� = 8.01 , S.D = 0.28 ) เมื่อนำมาจัดเรียงด้านที่มี

คะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการร่วมมือในการทำงาน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( �̅� = 8.28 , S.D = 

0.46 ) รองลงมาคือด้านการแบ่งปันสิ่งของ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี ( �̅� = 7.96 , S.D = 0.45 ) และด้าน

การช่วยเหลือผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี ( �̅� = 7.80 , S.D = 0.50 ) ตามลำดับ 
 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
     จากผลการดำเนินงานวิจัยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติเพื่อส่งเสริม
ทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน ผู้วิจัยได้นำเสนอประเด็นที่ค้นพบมา
อภิปรายไดด้ังนี้ 
     1) จากการศึกษาผลการหาค่าประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ
ธรรมชาติในการส่งเสริมทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน ทำให้พบ
ประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่สำคัญคือ ในการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ
ธรรมชาติในการส่งเสริมทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 มีค่าเฉลี่ยรวมความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( �̅� = 4.60 , S.D = 0.08 ) และเมื่อนำมาจัดเรียงด้านที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการ

วัดผลประเมินผลมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( �̅� = 4.78 , S.D = 0.19 ) ซึ่งเป็นผลมาจากการวาง
แผนการจัดกิจกรรมอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และให้ความสำคัญกับการวัดผลประเมินที่จะเป็นภาพสะท้อนของ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ การวัดผลประเมินที่มีประสิทธิภาพนั้นยังสามารถนำมาเป็น
ข้อมูลที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน เป็นรายบุคคลทำให้เด็ก
ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สายทอง พุ่มเกตุ (2561) 
พบว่าผลการสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.38 , S.D = 0.50 ) เมื่อนำไป
ทดลองกับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราภัฏพิบูล
สงครามจำนวน 1 ห้องเรียน 39 คน พบว่ากิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติที่สร้างขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผล
โดยรวมเท่ากับ 0.78 แสดงว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึนหลังจากการสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ทำ
กิจกรรมศิลปะ 
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     2) ผลการเปรียบเทียบทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ  ทำให้พบประเด็นที่น่าสนใจ
และเป็นประเด็นที่สำคัญคือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน มีผลการพัฒนาทักษะด้านสังคม

จากก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( �̅� = 4.13 , S.D = 0.41 ) และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( �̅� = 8.01 , S.D = 0.28 ) โดยผู้วิจัยขอนำเสนอประเด็นในการอภิราย
ดังนี้ 
      2.1) ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาล
ลำพูนมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะด้านสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยก่อน

การทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ( �̅� = 4.12 , S.D = 0.78 ) และหลังการทดลองอยู่ในระดับ

ดี    ( �̅� = 7.96 , S.D = 0.45 ) แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ สามารถ
ส่งเสริมทักษะด้านสังคม ด้านการช่วยเหลือผู้อื่นให้แก่เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลลำพูนได้
เนื่องจากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติที่ครูจัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่ครูเน้นการทำงานของเด็ก
ร่วมกันเป็นกลุ่มผ่านวัสดุอุปกรณ์ที่เด็กคุ้นเคย ส่งผลให้เด็กมีความมั่นใจในการใช้วัสดุธรรมชาติต่าง ๆ ได้อย่าง
สร้างสรรค์ เด็กเกิดความกล้าที่จะแนะนำวิธีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมให้แก่เพ่ือนและอำนวยความสะดวกให้แก่
เพื่อน อีกทั้งการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติยังทำให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างมี
ความหมาย โดยเฝ้ามองตนเองและเฝ้ามองเพื่อนในการทำงานร่วมกันส่งผลให้เด็กเห็นพฤติกรรมการทำงาน
ของกันและกัน เนื ่องจากเป็นกิจกรรมที ่มีความท้าทายจะทำให้เด็กได้ช่วยเหลือกันในการทำกิจกรรม            
ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยอันดีงามและมีความพร้อมในขณะทำกิจกรรมอย่างมีความ
มุ่งมั่นซึ่งครูทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกเปิดโอกาสเด็กปฏิบัติงานร่วมกันช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
กิจกรรมภายใต้บรรยากาศท่ีมีอิสระภาพในการเรียนรู้ให้เด็กที่ทำงานร่วมกันมีเสรีภาพในการช่วยเหลือกันอย่าง
มีความสุขและสนุกสนาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2554) พบว่า การพัฒนา
ความสามารถของเด็กในเรื่องช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น หรือการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ควรใช้การ
จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการใช้กล้ามเนื้อ
ส่วนต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ได้ทำงานเป็นกลุ่มและสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เยาวพา 
เดชะคุปต์ (2554) พบว่า การเตรียมกิจกรรมศิลปะที่เหมาะสมให้กับเด็กควรคำนึงว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้
เด็กเป็นอิสระในการทดลอง ค้นคว้า และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้พัฒนากล้ามเนื้อ
ใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างรูปทรงและสี ซึ่งจะเป็น
พื้นฐานต่อการเตรียมความพร้อมในการอ่าน และยังได้มีโอกาสพัฒนาทางสังคมจากการแลกเปลี่ยนวัสดุ
อุปกรณ์หมุนเวียนกันรับผิดชอบในการใช้และเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อไป 
      2.2) ด้านการแบ่งปันสิ่งของ ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาล
ลำพูนมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะด้านสังคมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ( �̅� = 4.20 , S.D = 0.82 ) และหลัง
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การทดลองอยู่ในระดับดี ( �̅� = 8.01 , S.D = 0.28 ) แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดุ
ธรรมชาติสามารถส่งเสริมทักษะด้านสังคม ด้านการแบ่งปันสิ่งของให้แก่เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียน
อนุบาลลำพูนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกิจกรรมที่จัดส่วนใหญ่นั้น เด็กจะได้เลือกวัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน  เด็กต้อง
เลือกใช้อุปกรณ์หรือวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ เปลือกไข ่กระดาษ ไม้ ใบไม้ เมล็ดพืช ดอกไม้ และเศษดินสอท่ีไม่เป็น
อันตรายมาใช้ในการประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะอยู่ภายใต้กติกาและทรัพยากรที่
จำกัดทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันเป็นผู้คิดวางแผน ตัดสินใจและลงมือ
ปฏิบัติผลงานศิลปะ ด้วยเหตุผลดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุสำคัญในการพัฒนาทักษะในแบ่งปันสิ่งของให้แก่เด็ก
ปฐมวัย ซึ่งการจัดกิจกรรมศิลปะนั้นยังช่วยส่งเสริมให้แก่เด็กปฐมวัยได้มีโอกาสทำงานร่วมกับเพื่อน เด็กจึง
เรียนรู้การแก้ปัญหาการทำงาน รู้จักปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตนเองตลอดการปฏิบัติกิจกรรม ผ่านทำงาน
ร่วมกับเพื่อน มีโอกาสได้ตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติทำให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้สึกความสนใจ ความ
ต้องการของตนเองและผู้อื่น การรับฟังมุมมองความคิดเห็นของเพ่ือน รวมถึงฝึกให้เด็กได้การรู้จักรอคอยที่จะใช้
อุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่น การรู้จักแบ่งปันวัสดุ ของใช้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547) 
พบว่า การจัดกิจกรรมที่จะฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ การแบ่งปันควรเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดอิสระทาง
ความคิดได้ทำงานร่วมกับเพื่อนอย่างมีความหมายจะช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้น และ
ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่สะท้อนกระบวนการดังกล่าวนั้น คือ กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์  
      2.3) ด้านการร่วมมือในการทำงาน ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียน
อนุบาลลำพูนมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะด้านสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ( �̅� = 4.08 , S.D = 0.70 ) และหลังการทดลองอยู่

ในระดับดีมาก ( �̅� = 8.28 , S.D = 0.46 ) แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ
สามารถส่งเสริมทักษะด้านสังคมด้านการร่วมมือในการทำงาน ให้แก่ปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลได้
เป็นอย่างดี อาจเป็นเพราะกิจกรรมที่จัดขึ้นส่งเสริมการการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม กล่าวคือ การจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ รูปแบบการจัดกิจกรรมมีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้เด็กปฐมวัยเกิด
ความร่วมมือ มีการกำหนดกติการ่วมกันในการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่ฝึกให้
เด็กได้เรียนรู้และฝึกหัดทางด้านสังคม ซึ่งการที่เด็กได้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดจากวัสดุธรรมชาติใกล้ตัวยัง
ทำให้เด็กเกิดความสุขในขณะปฏิบัติกิจกรรม เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เด็กสนใจ เด็กที่ทำงานร่วมกันจึงได้
แสดงออกผ่านการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนอย่างสร้างสรรค์และมีความสุขท ำให้
เด็กยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน และเคารพในการทำงานของเพื่อนนำไปสู่การทำงานร่วมกันจนสำเร็จ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิจิตรา เกษประดิษฐ์ (2552) พบว่า กิจกรรมศิลปะที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย 
ควรมีลักษณะที่ส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างกระบวนการและผลผลิตทางศิลปะ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ที่ดีต้องให้เด็กได้เข้าใจ และเกิดความคิดรวบยอดในข้อเท็จจริงทั้งกระบวนการและผลผลิต ส่งเสริมและกระตุ้น
ให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงเด็กเป็นสำคัญที่เน้นกระบวนการให้รู้ว่าเด็กต้องทำอะไร (เนื้อหา) 
เด็กต้องการทำอย่างไร (กระบวนการ) และเด็กต้องการอะไรเป็นผลผลิตขั้นสุดท้าย (ผลผลิต) ส่งเสริมให้เด็กได้
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ลงมือปฏิบัติจริงอย่างมีความหมายได้ค้นพบปัญหาและข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งการวางแผนในกิจกรรม
ศิลปะแต่ละครั้งจึงต้องสอนวิธีการแต่ละขั้นเพื่อให้เด็กมีโอกาสแสดงความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการ
ค้นพบ การสืบค้น การประดิษฐ์หรือการทดลองที่สร้างสรรค์ผลสะท้อนจากการทำงานศิลปะทำให้ทราบถึงการ
เจริญเติบโตของเด็ก สิ่งแวดล้อมทางสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ ทักษะการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งมีอิทธิพล
ต่อชีวิตของเด็กและก่อให้เกิดการรับรู้ของเด็กปฐมวัย ที่แสดงออกถึงการเติบโตทางด้านความคิด และการเข้าใจ
ธรรมชาติ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรเพ็ญ บัวทอง (2555) พบว่า การศึกษาพฤติกรรมทางสังคม
เกี่ยวกับการร่วมมือในการทำงานผ่านการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น แสดง
ผลการวิจัยว่า กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติท้องถิ่นส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมทางสังคมใน
ด้านการร่วมมือสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 

ข้อเสนอแนะ  
         1. ข้อเสนอแนะในการนำงานวิจัยไปใช้  
         1.1 ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนควรจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย เป็นมิตร และรวมถึงจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย
ในท้องถิ่น 
         1.2 ครูผู้สอนที่จะนำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติไปจัดให้แก่เด็กปฐมวัยควร
ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาให้ลึกซึ้ง รวมถึงศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยตามบริบท
อย่างเหมาะสม 
         2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
         2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วัสดุธรรมชาติที่ส่งเสริม
ทักษะด้านอื่น ๆ ให้แก่เด็กวัยอนุบาล เช่น ทักษะภาษา ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ  
         2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในรูปแบบที่แตกต่างและหลากหลาย เพ่ือ
นำมาปรับใช้ในการพัฒนาทักษะด้านสังคมของเด็กปฐมวัย  
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ช่ือเรื่อง   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  โดยใชวิธีการจัดการ

  เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

  ปท่ี 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั 

ช่ือผูวิจยั   นางสาวกนกเพ็ญ  งามขำ   

 ครโูรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 

บทคัดยอ 

  การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี  

เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  2) 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

(5E) ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

กลุมตัวอยาง คือนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาป ท่ี  5/6 ภาคเรียน ท่ี  2 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนพระปฐม

วิ ท ย าลั ย  จั งห วั ด น ค รป ฐม  จ ำน วน  34 ค น  ได ม า โ ด ย วิ ธี ก า ร เลื อ ก ตั ว อ ย า ง แ บ บ เจ า ะ จ ง

(Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรู (5E) ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาเคมี เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอวิธีการสอน

โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที ผลการวิจัย

พบวา 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัด

นครปฐม ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ดวยชุดกิจกรรม

การเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  หลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564  โรงเรียนพระ

ปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

(5E) ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู มีคะแนนคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการเรียนวิชาเคมีหลังเรียนเม่ือนำมาเทียบกับ

เกณฑ พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนวิชาเคมีหลังเรียนอยูในระดับมาก ( X  = 4.43, S.D. = 0.45) 

คำสำคัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู 

บทนำ  

   ปจจุบันเปนยุคท่ีโลกมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว  อันสืบเนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีเพ่ือ

เชื่ อม โยงข อ มู ลต าง  ๆ  ของทุ กภู มิ ภ าคของโลก เข าด วย กัน  กระแสการป รับ เปลี่ ยนทางสั งคม 

ท่ีเกิดข้ึนสงผลตอวิถีการดำรงชีพของสังคมอยางท่ัวถึง  ครูจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการ

เรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิต สิ่งสำคัญท่ีแตกตางไปจาก
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เดิม คือ การใหความสำคัญกับนักเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ไดกำหนดไว

วา หัวใจสำคัญของการปฏิรูปการเรียนรูก็คือ การจัดการเรียนรู ท่ียึดผู เรียนเปนศูนยกลาง (Student-

Centered Learning) หรือท่ีเรียกวาผูเรียนสำคัญท่ีสุด โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาในทุก ๆ ดานของผูเรียน

เพ่ือใหผูเรียนเปนท้ังคนเกง คนดี และมีความสุข โดยเนนการพัฒนาทักษะการเรียนรู (Learning Skill) ซ่ึงการพัฒนา

ทักษะการเรียนรูนั้นเก่ียวของกับวิทยาศาสตร เพราะความรูทางวิทยาศาสตรทำใหคนพัฒนาความคิด  

ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห มีทักษะในการคนหาความรู มีความสามารถในการ

แกปญหา สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลาย และประจักษพยานท่ีตรวจสอบได ทุกคนจึงจำเปนตอง

ไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรค

ข้ึน สามารถนำความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรคและมีคุณธรรม (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน, 2557) ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงตองมีการปรับเปลี่ยน กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีหลายองคประกอบท่ีจะสงผลใหเกิดความสำเร็จได โดยเริ่มตั้งแตระดับหองเรียน นอกหองเรียน

ในระดับโรงเรียน ระดับชุมชน สังคม และระดับประเทศ ซ่ึงทุกองคประกอบ มีความสำคัญและมีความสัมพันธ

กัน  ในการจัดการเรียนการสอนนั้นแนวคิดท่ีสำคัญตองคำนึงถึงเปาหมายคือการจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ โดยเฉพาะในบริบทระดับหองเรียนเปนบริบทของการจัดการท่ีใกลชิดระหวางผูสอนและผูเรียนมากท่ีสุด 

ซ่ึงประกอบดวย ผูสอน ผูเรียน หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สภาพแวดลอม เปนตน โดยจุดมุงหมาย

หลัก คือการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีสมรรถนะตามหลักสูตรกำหนด และมีศักยภาพใน

การเรียนรู และพัฒนาตนไดดวยตนเอง นอกจากนี้เปาหมายของการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาตอง

พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ คิดวิเคราะห เรียนรูไดดวยตนเอง มีคุณลักษณะ และทักษะท่ีจำเปน  ในการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตรมุงเนนใหผูเรียนไดคนพบความรูดวยตนเองมากท่ีสุดเพ่ือใหไดท้ังกระบวนการและ

ความรู  จากวิ ธี ก ารสั ง เกต  การสำรวจตรวจสอบ  การทดลอง  แล วน ำผล ท่ี ได ม าจั ด ระบบ เป น

หลักการ แนวคิด และองคความรู หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงรูปแบบวิธีการสอนตองเปน

รูปแบบการสอนท่ีผูเรียนตองไดรับการกระตุนใหเกิดความทาทาย ความตื่นเตน กับการเผชิญสถานการณหรือ

ปญหา มีการรวมกันคิดลงมือปฏิบัติจริงทำใหสามารถอธิบายสิ่งตาง ๆ ไดอยางมีเหตุผล จึงสงผลใหประสบ

ความสำเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร และเกิดเปนแรงกระตุนใหนักเรียนสนใจ มุงม่ันท่ีจะสังเกต สำรวจ

ตรวจสอบ สืบคนความรูเพ่ิมข้ึน รวมท้ังมีเจตคติทางบวกตอวิทยาศาสตร ดังนั้น จึงตองดำเนินการพัฒนาการ

เรียนการสอน เพ่ือใหสงผลถึงการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนสูงสุด แตการศึกษาในอดีตท่ีผานมา มีรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรท่ีมุงเนนเนื้อหาวิชานักเรียนเรียนตามสถานการณในตำราเรียน แลวสรุปผลให

ตามคูมือครู จึงทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ขาดการฝกปฏิบัติดวยตนเอง นักเรียนมีพฤติกรรม

และความรูสึกท่ีไมดีตอการเรียนวิทยาศาสตร เชน นักเรียนขาดความสนใจ ใฝรูในกิจกรรมการเรียนการ

สอน เบื่อหนาย ไมกระตือรือรนในการเรียน เรียนรูเนื้อหาดวยการทองจำ มองไมเห็นความสัมพันธของ

เนื้อหา สงผลใหนักเรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะหหาเหตุผล คิดแกปญหา และมีเจตคติทางลบตอ

วิทยาศาสตร ซ่ึงไมสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยู
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ตลอดเวลา ชุดกิจกรรมการเรียนรูเปนนวัตกรรมทางการศึกษาอยางหนึ่งท่ีมีลักษณะเปนสื่อประสมท่ีจัดทำข้ึน

สำหรับหนวยการเรียนตามหัวขอ เนื้อหาท่ีตองการจะใหผูเรียนไดเรียนรู ชวยใหผูเรียนไดรับความรูอยางมี

ประสิทธิภาพ ชวยใหครูผูสอนเกิดความม่ันใจพรอมท่ีจะสอน  ชวยใหผูเรียนและครูผูสอนมีโอกาสปฏิบัติ

กิจกรรมรวมกัน เปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ซ่ึงเปดโอกาสให

ผูเรียนมีอิสระในการเรียนตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยมีครูคอยแนะนำชวยเหลือ ทำให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูวิธีการทำงานเปนข้ันเปนตอน ใชเหตุผลในการวางแผนอยางมีระบบไดอยางเหมาะสม 

จากสื่อและอุปกรณท่ีครูผูสอนเตรียมไวอยางมีระบบและผูเรียนสามารถทราบผลการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ได

อยางรวดเร็ว ไมเกิดความเบื่อหนายตอการเรียน ทำใหเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

  1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช

วิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู ของนักเรียนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

  2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ

สืบเสาะหาความรู (5E) ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 5 

วิธีดำเนินการวิจัย 

  1. ประชากร 

        ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 โรงเรียน               

พระปฐมวิทยาลัย  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม รวมจำนวนนักเรียนท้ังหมด 130 

คน ไดแก 

   นักเรียนชั้น ม.5/2 จำนวน 29 คน 

   นักเรียนชั้น ม.5/3 จำนวน 35 คน 

   นักเรียนชั้น ม.5/6 จำนวน 34 คน 

   นักเรียนชั้น ม.5/9 จำนวน 32 คน    

  2.  กลุมตัวอยาง 

            กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม จำนวน 34 คน จากการ

เลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย/นวัตกรรม 1) 1  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรู

แบบสืบเสาะหาความรู (5E) ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  
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   การเก็บรวมรวมขอมูล 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องอัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ เปนแบบปรนัย   

2) แบบสอบถามความพึงพอใจ  

   การวิเคราะหขอมูล/สถิติท่ีใชในการวิจัย 1) คาเฉลีย่ 2) คาสวนเบี่ยงเบน 3) การทดสอบคาที 

สรุปผลการวิจัย 

  ผลการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  โดยใช

วิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

สรุปผล ดังนี้ 

   1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

จังหวัดนครปฐม ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ดวยชุด

กิจกรรมการเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

   2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

จังหวัดนครปฐม ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ดวยชุด

กิจกรรมการเรียนรู มีคะแนนคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการเรียนวิชาเคมีหลังเรียนเม่ือนำมาเทียบกับเกณฑ พบวา

นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนวิชาเคมีหลังเรียนอยูในระดับมาก 

  สรุปไดวา การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   

โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

สามารถนำไปใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอการเรียนวิชาเคมี

ของนักเรียนได 

ขอเสนอแนะ 

  1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 

     1) ชุดกิจกรรมการเรียนรูแตละชุดไมควรมีจำนวนหนาหรือกรอบมากเกินไป เพราะจะทำให

นักเรียนเบื่อไมอยากเรียน 

     2) การเสนอเนื้อหาสาระในแตละชุดกะทัดรัด ใชชวงเวลาสั้น ๆ ไมนานจนเกินไป 

     3) คำถามในแตละกิจกรรมควรใหสั้น นาสนใจ และแบบทดสอบทายชุดกิจกรรม ควรใช

คำถามท่ีเขาใจงาย ชัดเจน และไมคลุมเครือ 

     4) กอนนำชุดกิจกรรมการเรียนรู ไปใชตองทำความเขาใจใหชัดเจนโดยเฉพาะนักเรียนตองอาน

คำชี้แจงใหเขาใจ และปฏิบัติตามอยางเครงครัด กอนท่ีจะเริ่มเรียนในแตละชุดโดยครูควรเนนใหนักเรียนมีความ

ซ่ือสัตย อดทน และควรมีระเบียบวินัยในการศึกษาบทเรียนดวย 
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   2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งตอไป 

      1) ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางชุดกิจกรรมการเรียนรูกับวิธีการสอน

แบบอ่ืน ๆ เชน การสอนโดยใชบทเรียนสำเร็จรูป การสอนโดยใชโครงงาน เปนตน 

      2) ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ในระดับชั้นตาง ๆ และเนื้อหาวิชา

อ่ืน ๆ เชน คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                 

      3) ควรมีการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรในเนื้ อหาสาระท่ี มี                   

ความยาก และความซับซอนมากข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการการสอนใหมีประสิทธิภาพตาม

แนวทางปฏิรูปการเรียนรูและพัฒนาใหนักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึน  

เอกสารอางอิง 

   กนกวรรณ  พลอาษา.(2549). การเปรียบเทียบผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรูท่ีเนน

การเรียนแบบรวมมือกับการสอนแบบปกติท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและความสามารถในการ

แกปญหาของนักเรียนโรงเรียนกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี.  วิทยานิพนธ ศิ ลป ะศาสต รมหาบั ณ ฑิ ต .

อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

  กนกวรรณ  สกีพันธ.(2551).การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) เพ่ือ

พัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง สารประกอบไฮโดรคารบอน. วิทยานิพนธ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.    

   กรมวิชาการ. (2561). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 

   กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธราช 2542.

กรุงเทพฯ: บริษัทสยามสปอรต ซินดิเคท จำกัด. 

   สำรวย  รัตนบรรดาล.  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียน กลุมสาระการ

เรียนรู วิทยาศาสตร  เรื่องพลังงาน  แสง  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที 4. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบณัฑิต 

:  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550. 

   สัมฤทธิ ์ บุญเฉลียว.  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

เรื่อง สารใน ชีวิตประจำวัน  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี, 2552. 

  กนกวรรณ  พลอาษา.  การเปรียบเทียบผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรูท่ีเนนการเรียน

แบบรวมมือกับการสอนแบบปกติท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและความสามารถในการแกปญหา   

ของนักเรียนโรงเรียนกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี.  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. อุดรธานี : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2549.    

  สภุาภรณ  สุขจิต.  การพัฒนาพัฒนาชุดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูท่ีสงเสริม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่อง  สารชีวโมเลกุล สำหรับ 
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6.  วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต.  พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย  

นเรศวร, 2554.   

  อัครเดช  จำนงธรรม.  การศกึษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจทางการเรียนวิชาเคมีของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส.  ปริญญานิพนธการศึกษา 

มหาบัณฑิต.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร : กรุงเทพฯ, 2549. 
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ชื่อเรื่อง  การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

  

ชื่อผู้วิจัย ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์  ค่ามาก 

  ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

 

บทคัดย่อ 

   การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 2) เพ่ือส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่  2 และ 3 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง         
โนนสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
จำนวน 18 คน ได้มาโดยวิธ ีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื ่องมือที ่ใช ้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 
จำนวน 20 แผน 2) แบบประเมินการส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
   ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายกิจกรรม ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมที่ 
19 สนุกกับสีไม้ กิจกรรมที่ 20 ภาพสวยด้วยสีไม้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 คิดเป็นร้อยละ 100 และเมื่อพิจารณา
รายกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ กิจกรรมที่ 4 สนุกกับนิ้วมือทั้ง 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.33 คิดเป็นร้อยละ 
77.77 2) การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย พบว่า ผลการประเมิน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 2 เด็กทำงานที่ได้รับ

มอบหมายจนสำเร็จด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อ 3 เด็กเล่าเร่ืองราวที่ปฏิบัติ

ได้อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 

คำสำคัญ : การคิดเชิงเหตุผล, ศิลปะสร้างสรรค์, เด็กปฐมวัย 

 

บทนำ 

  เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ 
เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย
เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างเป็นองค์รวมมีคุณภาพ และเต็มตาม
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ศักยภาพ โดยกำหนดหลักการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้และพัฒนาการที ่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน         
ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถี
ชีวิตของเด็ก ตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม 
ผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือกระทำในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนเพียงพอ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข สร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2560 : 4) 
  เด็กปฐมวัยมีความสนใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว มีคำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่พบ อยากค้นหาคำตอบในสิ่งที่สงสัย หาเหตุผลและคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่สงสัย ชอบการเล่นเกมที่ท้าทาย
การคิดและการแก้ปัญหา มีความต้องการที ่จะร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ กับผู้ใหญ่หรือลงมือทำด้วยตนเอง           
มีความสามารถ ในการนำสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมาประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นผลงานตามจินตนาการ ชอบหยิบจับ
สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้การใช้งานสิ ่งเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์เป็นการตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนา
ทักษะในการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ พัฒนาความสามารถในการคิดรวบ
ยอดเพ่ือทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบตัวซึ่งสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิต รวมถึงพัฒนาให้เด็ก
มีเจตคติที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น เป็นคนช่างสังเกต รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล ถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นระบบ 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). 2563 : 45) ซึ่งความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลเป็นทักษะหนึ่งที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในเด็กปฐมวัยเพราะเป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของการคิดที่
จำเป็นต่อการเรียนรู้ทุกแขนง (ทิศนา แขมมณี 2561 : 9) และเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่มีความสำคัญของการ
ขับเคลื่อนการสอนให้คิด ดังนั้น จึงควรส่งเสริมเด็กรู้จักใช้เหตุผลและใช้กระบวนการของเหตุผลให้มากขึ้น 
(บรรจง อมรชีวิน 2560 : 59) แต่ในปัจจุบันพบว่า มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการจัดการศึกษาปฐมวัย     
ทำให้การศึกษาปฐมวัยเน้นเฉพาะด้านเนื ้อหาสาระมากกว่าการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการในการคิด          
เชิงเหตุผล แสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนส่วนหนึ่งอาจไม่ได้จัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้แก่นักเรียน
อย่างเป็นองค์รวมโดยแท้จริง 
  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์การรับรู้เกี่ยวกับ
ความงามและส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ
โดยใช้ศิลปะ เช่น การวาดภาพ การระบายสี การปั้น การพิมพ์ภาพ การพับ ตัด ฉีก ปะ (สำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา. 2561 : 72) ศิลปะสำหรับเด็ก คือ สิ่งที่เด็กแสดงออกซึ่งความเจริญเติบโตทางความนึกคิด 
ความเข้าใจและการแปลความหมายของสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อเขาเติบโตขึ้น วิธีการและสิ่งที่เขาแสดงออกก็จะ
เปลี่ยนไป นอกจากนี้กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะยังสอดคล้องกับหลักพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างดี อีกทั้ง     
ช่วยให้กล้ามเนื้อมือและสายตาสัมพันธ์กัน ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ และยังช่วยในการส่งเสริมทั้ง
ความคิด การรู้จักทำงาน การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สื่อ และวัสดุก็มีความจำเป็นสำหรับเด็ก 
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  จากความสำคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก
ปฐมวัย โดยพัฒนารูปแบบกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เด็กคิดค้น รวบรวมข้อมูล 
ทดลอง ตอบคำถาม และสรุปผลตามแนวทางวิทยาศาสตร์มาใช้กับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการจัด
กิจกรรมอีกแบบหนึ่ง ฉะนั้น การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจน
พัฒนาด้านสติปัญญาในเรื่องของความคิด และความเข้าใจเหตุผลอย่างง่ายจากการใช้สื่อที่จะพัฒนาการคิด
อย่างมีเหตุผลให้เกิดข้ึนกับเด็กปฐมวัยได ้

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

   1. เพ่ือพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
   2. เพ่ือส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

   การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค ์ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้ 

 ประชากร 
  ประชากร ได้แก่ เด็กปฐมวัย อายุ 4-6 ปี โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 9 คน และ     
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 9 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รวม จำนวน 18 คน 
  ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย 
   การดำเนินวิจัยนี้ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 10 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี วันละ 60 นาท ี
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  
  2. แบบประเมินการส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย สำหรับ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3  
 การสร้างและหาคุณภาพเครือ่งมือวิจัย 
  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การสร้างและหาคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
  ผู ้วิจัยได้ดำเนินการสร้างและหาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพ่ือ
พัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย จำนวน 20 แผน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
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   1.1 ศึกษาเอกสาร ตำรา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และงานวิจัย
ที่เก่ียวกับการคิดเชิงเหตุผล วิธีการ หลักการและเทคนิคการเขียนแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
   1.2 วิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ 
   1.3 สร้างแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก
ปฐมวัย จำนวน 20 กิจกรรม รวมทั้งหมด 20 แผน โดยมีองค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 
    1.3.1 ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ 
    1.3.2 สาระสำคัญ 
    1.3.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1.3.4 สาระการเรียนรู้ 
    1.3.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
       ขั้นนำ  
       1. ครูนำเด็กเข้าสู่บทเรียนโดยการร้องเพลงประกอบท่าทาง ท่องคำคล้อง
จอง การใช้ท่าทางประกอบเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติกิจกรรม 
        ขั้นดำเนินกิจกรรม  
       2. สร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้สี 
          2.1 ไม่แย่งกันหรือเล่นในขณะทำกิจกรรม 
             2.2 เมื่อทำกิจกรรมเสร็จ ควรเก็บอุปกรณ์เข้าท่ี 
            2.3 หลังทำกิจกรรมเด็กจะต้องล้างมือให้สะอาด 
        3. ครูแนะนำกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ โดยการให้เด็กสังเกตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ในแต่ละวัน อธิบายวิธีการใช้อุปกรณ์ 
        4. เด็กวางแผนการทำศิลปะสร้างสรรค์ด้วยตนเองและลงมือปฏิบัติกิจกรรม
อย่างอิสระ 
        5. ครูคอยแนะนำให้ความช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการ 
       ขั้นสรุป  
        6. เด็กเล่าถึงผลงานจากการทำกิจกรรม 
        7. ครูและเด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิมให้เรียบร้อย 
            1.3.6 สื่อการเรียนรู้ 
            1.3.7 การวัดและประเมินผล 
   1.4 นำแผนการจัดกิจกรรมเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และ
เหมาะสม แล้วนำข้อปรับปรุงมาแก้ไขในส่วนที่ยังบกพร่อง 
   1.5 นำแผนการจัดกิจกรรมที ่สร้างขึ ้นเสนอผู ้เช ี ่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพ่ือ
ตรวจสอบการหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ว่าสามารถเตรียมทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 
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   1. นางสุปราณี  พิทักษ์วงศร วุฒิการศึกษา ค.บ (สาขาวิชาการประถมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 (ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา) 
   2. นางภัทรภรณ์  จันทะเหลา วุฒิการศึกษา กศ.ม. (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 (ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา) 
   3. นางสาวอรวรรณ  สุขศรี วุฒิการศึกษา กศ.ม. (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 (ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา) 
   การประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมโดยผู ้เชี ่ยวชาญ เป็นแบบ
ประเมินที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ (Likert Scala)
แต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2560 : 123) 
   ให้คะแนน ระดับ 5 หมายถึง ความเหมาะสมมากท่ีสุด 
   ให้คะแนน ระดับ 4 หมายถึง ความเหมาะสมมาก 
   ให้คะแนน ระดับ 3 หมายถึง ความเหมาะสมปานกลาง 
   ให้คะแนน ระดับ 2 หมายถึง ความเหมาะสมน้อย 
   ให้คะแนน ระดับ 1 หมายถึง ความเหมาะสมน้อยที่สุด 
  การแปลผลคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑ์ ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 แปลความว่า ความเหมาะสมมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 แปลความว่า ความเหมาะสมมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 แปลความว่า ความเหมาะสมปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 แปลความว่า ความเหมาะสมน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลความว่า ความเหมาะสมน้อยที่สุด 
  เกณฑ์การประเมินจากผู้เชี ่ยวชาญต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป จึงจะถือว่าเป็น
แผนการจัดกิจกรรมที่ใช้ได้ โดยแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จำนวน 20 แผน มีความเหมาะสมอยู่
ระหว่าง 4.33 – 5.00 
   1.6 นำแผนการจัดกิจกรรมที่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไปปรับปรุงแก้ไขให้ 
เหมาะสมก่อนนำไปใช้จริง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 โรงเรียน
บ้านหนองสระพังโนนสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ภาคเรียนที่ 1      
ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 18 คน โดยดำเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ 
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   1. จัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื ่อพัฒนาการคิดเชิง
เหตุผลกับกลุ่มตัวอย่าง ตามลำดับแผนจนครบทั้ง 20 แผน แผนละ 60 นาที เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเรียน
โดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแต่ละแผน 
   2. ในแต่ละวันที่จัดประสบการณ์ ผู้วิจัยได้ดำเนินการหาประสิทธิภาพของแผนการ
จัดกิจกรรมโดยหาจากคะแนนเฉลี่ยของการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียนมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยและร้อยละ  
   3. นำคะแนนที่ได้จากการประเมินวัดไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   จากการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  
จำนวน 20 กิจกรรม สามารถสรุปตามตาราง ดังนี้ 
  ตารางท่ี 1 การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

ที ่ กิจกรรม จำนวน (N = 18) ค่าเฉลี่ย (x̄) ร้อยละ (%) 
1 กิจกรรมที่ 1 สีล่องหน 18 2.77 92.59 
2 กิจกรรมที่ 2 พิมพ์ภาพจากวัสดธุรรมชาต ิ 18 2.77 92.59 
3 กิจกรรมที่ 3 สีเทียนหรรษา 18 2.83 94.44 
4 กิจกรรมที่ 4 สนุกกับนิ้วมือทั้ง 5 18 2.83 94.44 
5 กิจกรรมที่ 5 ลายเส้นพาเพลนิ 18 2.88 96.29 
6 กิจกรรมที่ 6 ขูดสีจากวัสดุธรรมชาติ 18 2.50 83.33 
7 กิจกรรมที่ 7 ภาพปะติดสร้างสรรค์ 18 2.83 94.44 
8 กิจกรรมที่ 8 มหัศจรรย์จากสีเทียน 18 2.83 94.44 
9 กิจกรรมที่ 9 เป่าสีแฟนตาซ ี 18 2.83 94.44 
10 กิจกรรมที่ 10 สีไม้หรรษา 18 2.88 96.29 
11 กิจกรรมที่ 11 วาดภาพจากเชือก 18 2.77 92.59 
12 กิจกรรมที่ 12 สีน้ำแสนสนุก 18 2.88 96.29 
13 กิจกรรมที่ 13 พับสีแสนสวย 18 2.77 92.59 
14 กิจกรรมที่ 14 รูปเรขาคณิตหรรษา 18 2.66 88.88 
15 กิจกรรมที่ 15 รูปเรขาคณิตสุดสร้างสรรค ์ 18 2.83 94.44 
16 กิจกรรมที่ 16 หยดสีมหัศจรรย์ 18 2.88 96.29 
17 กิจกรรมที่ 17 กลิ้งสีแสนซน 18 2.66 88.88 
18 กิจกรรมที่ 18 ระบายสีน้ำหรรษา 18 2.88 96.29 
19 กิจกรรมที่ 19 สนุกกับสีไม ้ 18 3.00 100 
20 กิจกรรมที่ 20 ภาพสวยด้วยสีไม ้ 18 3.00 100 
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  จากตาราง พบว่า การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายกิจกรรม ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมที่ 19 สนุกกับสีไม้ 
กิจกรรมที่ 20 ภาพสวยด้วยสีไม้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 คิดเป็นร้อยละ 100 และเมื่อพิจารณารายกิจกรรม ที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ กิจกรรมที่ 4 สนุกกับนิ้วมือทั้ง 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 คิดเป็นร้อยละ 83.33  
 

  จากตารางที่ 1 การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
โดยการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เด็กคิดค้น รวบรวม
ข้อมูล ทดลอง ตอบคำถาม และสรุปผลตามแนวทางวิทยาศาสตร์มาใช้กับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ซึ่งการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนพัฒนาด้านสติปัญญาในเรื่องของ
ความคิด และความเข้าใจเหตุผลอย่างง่ายจากการใช้สื่อ สี ต่างๆ ที่จะพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผลให้เกิดขึ้นกับ
เด็กปฐมวัยได ้สามารถสรุปตามตารางที่ 2 ดังนี้ 
 
  ตารางที่ 2 การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดย
ใช้สีต่างๆ สามารถจำแนกตามกลุ่ม ได้ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม จำนวนกิจกรรม ค่าเฉลี่ย (x̄) 
1 กิจกรรมที่ใช้สีไม้ 4 2.83 
2 กิจกรรมที่ใช้สีเทียน 2 2.83 
3 กิจกรรมที่ใช้สีน้ำโปสเตอร์ 11 2.76 
4 กิจกรรมที่ใช้กระดาษสีต่างๆ  3 2.77 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 20 2.79 

 
  จากตารางที ่ 2 พบว่า การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ โดยใช้สีต่าง ๆ เข้ามากระตุ้นส่งเสริมในการพัฒนากระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย สามารถใช้สี
ตามลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ผ่านการคิด โดยการสังเกต จำแนก จัดกลุ่มสีต่าง ๆ ตามขั้นตอนง่าย ๆ ในภาพรวม
ของกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 2.79 และเมื่อพิจารณาตามกลุ่มสีที่เด็กใช้ในการทำชิ้นงาน ใบงาน 
กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมที่ใช้สีไม้และกิจกรรมที่ใช้สีเทียน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 โดยสีไม้
และสีเทียน มีลักษณะขนาดที่พอดีกับมือของเด็ก สามารถหยิบจับได้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน และสามารถ
ถ่ายทอดผลงานผ่านการคิดเชิงเหตุผลง่าย ๆ ได้ และ กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กิจกรรมที่ใช้สีน้ำโปสเตอร์ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 โดยการใช้สีน้ำโปสเตอร์เด็กปฐมวัยอาจจะไม่คุ้นชิ้นกับอุปกรณ์ที่ใช้ แต่เด็กสามารถใชส้ี
น้ำโปสเตอร์อย่างเป็นขั้นตอนง่าย ๆ ได้  
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   ตารางท่ี 3 ผลการประเมินการส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 
ที ่ ประเด็นคำถาม ระดับคะแนน/จำนวนเด็ก ค่าเฉลี่ย (x̄) 

3 2 1 
1 เด็กสนใจ มีความสุขและแสดงผลงานผ่านงานศิลปะ 15 3 0 2.83 
2 เด็กทำงานที่ได้รบัมอบหมายจนสำเร็จด้วยตนเอง 18 0 0 3.00 
3 เด็กเล่าเร่ืองราวที่ปฏิบัติได้อยา่งต่อเนื่อง 12 6 0 2.66 
4 เด็กบอกลักษณะส่วนประกอบของสีต่างๆ จากการ

สังเกตโดยใช้ประสาทสัมผสัได้  
13 5 0 2.72 

5 เด็กสามารถคิดออกแบบผลงานผ่านกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผลอย่างงา่ย ๆ ได้ 

14 4 0 2.77 

6 เด็กมีการเรียงลำดับสิ่งของในการลงปฏบิัติได้อยา่ง
เป็นระเบียบ และเปน็ขั้นตอนอย่างงา่ย 

15 3 0 2.83 

7 เด็กอธิบายเชื่อมโยง ผลที่เกิดจากชิ้นงานด้วยตนเอง 16 2 0 2.88 
8 เด็กสร้างผลงานศลิปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึก

ของตนเอง โดยดัดแปลงแปลกใหม่ และมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น 

14 4 0 2.77 

รวมเฉลี่ย 81.25 18.75 0 2.81 

 
  จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินการส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 2 เด็กทำงาน

ที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อ 3 เด็กเล่าเรื่องราว

ที่ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 

 
สรุปผลการวิจัย 
   ผลการวิจัยการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ที ่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ สามารถนำมาสรุปผลได้ ดังนี้  
   จากการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายกิจกรรม ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมที่ 19 สนุกกับสีไม้ 
กิจกรรมที่ 20 ภาพสวยด้วยสีไม้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 คิดเป็นร้อยละ 100 และเมื่อพิจารณารายกิจกรรม       
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ กิจกรรมที่ 4 สนุกกับนิ้วมือทั้ง 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 คิดเป็นร้อยละ 83.33 การ
พัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาการคิดเชิง
เหตุผลของเด็กปฐมวัย ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เด็กคิดค้น รวบรวมข้อมูล ทดลอง ตอบคำถาม 
และสรุปผลตามแนวทางวิทยาศาสตร์มาใช้กับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ซึ่งการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์     
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ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนพัฒนาด้านสติปัญญาในเรื่องของความคิด และความเข้าใจเหตุผล
อย่างง่ายจากการใช้สื่อ สี ต่างๆ ที่จะพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผลให้เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัย ประสิทธิรักษ์  เจริญผล (2547) ที่ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ต่อเติมด้วยลายเส้น พบว่า มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้นหลังการจัดกิจกรรมซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่เปิดกว้างให้เด็กได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนางานศิลปะอย่างอิสระและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ด้วยวิธีการและอุปกรณ์ที่หลากหลาย ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของปริษา บุญมาศ (2551). ทักษะการคิดเชิง
เหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เน้นการผสมสี  ซึ่งกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เน้น
การผสมสี ซึ่งทำให้เกิดทักษะพ้ืนฐานทางการคิดเชิงเหตุผล ของเด็กปฐมวัยคือ มีการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลใน
ด้านการสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบสิ่งต่างๆของสีและวัสดุอุปกรณ์ ทั้งนี้เป็นเพราะการที่เด็กได้มี
โอกาสสังเกต สำรวจ ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองและทดลองในการแก้ปัญหาด้วยตนเองทำให้เด็ก
ได้แสดงออกทุกด้าน ซึ่งการจัดกิจกรรมโดยใช้สีน้ำ และอุปกรณ์ที่ใช้จากวัสดุต่างๆ ในการทำงานศิลปะ        
เพื ่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการคิดเชิงเหตุผลอย่างง่าย และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รวีวรรณ           
สุวรรณเจริญ (2554) การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยแป้งโดกับ
ลูกกลิ้งหลายลาย กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยแป้งโดกับลูกกลิ้งหลายลายทำให้เกิดทักษะพื้นฐานทางการคิด
เชิงเหตุผล คือ มีพัฒนาการด้านการสังเกต จำแนก จัดประเภทสิ่งต่างๆ ของวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการที่เด็กได้
มีโอกาสสังเกต สำรวจ ค้นคว้า ทดลองในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ         
รัตนา นิสภกุล (2550) การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยน้ำตาล  ไอ
ซิ่ง กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยน้ำตาลไอซิ่ง  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการลงมือ
กระทำได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ซึ่งเด็กจะเกิดการคิดได้ต้องเริ่มจากการลง
มือกระทำ การกระทำจะทำให้เด็กค่อยๆ เกิดความคิด สร้างจินตนาการ และนอกจากนั้นสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วรัญชลี รอตเรือง. (2550). การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดย
ใช้กากมะพร้าว ซึ่งกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าวเป็นการจัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้ลงมือกระทำ
สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดจินตนาการของตนเองโดยใช้สื่อวัสดุธรรมชาติและสามารถนำมาสร้างสรรค์
ผลงานที่หลากหลายผ่านกระบวนการคิดอย่างอิสระ 
   การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย พบว่า ผลการประเมิน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 2 เด็กทำงาน      

ที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อ 3 เด็กเล่าเรื่องราว

ที่ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 

 
ข้อเสนอแนะ 
   1. เด็กปฐมวัยได้เรียนรู ้การจากทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ และส่งเสริมกระบวนการ
จินตนาการของเด็กปฐมวัยได้ 
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   2. เด็กปฐมวัยได้รับความรู้ จากการจัดกิจกรรม และนำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานได้  
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ชื่อเรื่อง  การถอดบทเรียนการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ 

ไวรัส Covid-19 ของครูผูสอน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสกลนคร 
 

ชื่อผูวิจัย  ศุภาพิชญ อุดรสรรพ 
 

บทคัดยอ 
 

  การศึกษาวิจัย เรื่อง การถอดบทเรียนการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนในสถานการณการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ของครูผูสอน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 

ศึกษาสกลนคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนของครูผูสอน 

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษาสกลนครที่มีผลกระทบจากสถานการณการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19  2) ศึกษาผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-

19 ที่มีตอการจัดการเรียนรูของครูผูสอน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา

สกลนคร 3) ศึกษาความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19  

ของผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ครู นักเรียน ผูปกครอง และ

กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยได

ดําเนินงานวิจัยออกเปน 2 ระยะ ประกอบดวย ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ ดําเนินการโดยศึกษาการจัดการ

เรียนรูรูปแบบออนไลนของครูผูสอน ผลกระทบ ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูในสถานการณการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ดําเนินการโดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูบริหารในสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ครูผูสอน และนักเรียน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสกลนคร รวมจํานวนทั้งสิ้น 500 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของ Yamane 

(1973) แลวสุมตัวอยางตามสัดสวนใหมีการกระจายตามบทบาทและสถานภาพของผูใหขอมูล ไดขอมูลกลับคืน

มาทั้งสิ้นจํานวน 412 คน (รอยละ 82.40) เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามจํานวน 5 ฉบับ 

จําแนกตามกลุมตัวอยาง คือ 1) แบบสอบถามถามสําหรับผูบริหารสถานศกึษา 2) แบบสอบถามถามสําหรับครู 

3) แบบสอบถามถามสําหรับนักเรียน 4) แบบสอบถามถามสําหรับผูปกครอง และ 5) แบบสอบถามถามสําหรับ

กรรมการสถานศึกษา แบบสอบถามถามทุกฉบับตรวจวัดและประเมินผลคุณภาพความตรง (Validity) มีคา 

IOC ระหวาง 0.80 – 1.00 และความเที่ยง (Reliability) มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามทั้ง 5 ฉบับ

อยูระหวาง 0.78 - 0.96 ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการโดยการสนทนากลุมและการสัมภาษณผาน

ระบบออนไลน ผูใหขอมูลในการสนทนากลุม ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครและครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษาสกลนคร โดยเลือกแบบเจาะจง ดําเนินการสนทนากลุมโดยผานระบบออนไลน มีผูบริหารรวม

สนทนากลุม 13 คน และครู 33 คน รวม 46 คน ผูใหขอมูลในการสัมภาษณประกอบดวย นักเรียน ผูปกครอง 

และกรรมการสถานศึกษา ซึ่งเลือกแบบเจาะจงโดยมีนักเรียน 10 คน ผูปกครอง 10 คน และกรรมการ

สถานศึกษา 5 คน รวมผูใหขอมูลในการสัมภาษณ 25 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 

ประเด็นการสนทนากลุมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู ผลกระทบของการจัดการเรียนรู ความคิดเห็นการ

จัดการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แนวคําถามการสัมภาษณ ไดแก แนว

คําถามการสัมภาษณนักเรียน ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษา การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการหา

ความถี่ และรอยละคาเฉลี่ย �̅ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะหดวยการ

วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ตามวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัย (inductive analytic method) 
 

คําสําคัญ : ถอดบทเรียน, การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน, สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-

19,  
 

บทนํา 

 งานวิจัยนี้มุงสรางความเขาใจในสถานการณที่เกิดขึ้นและผลกระทบดานการจัดการเรียนรู 

รูปแบบออนไลนในโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครในชวงที่เกิดการ

ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ปการศึกษา 2563 ในเวลานั้นโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิทําการปด สงผลกระทบ

กับการจัดการเรียนรูของผูเรียนเปนอยางมาก ทั้งครูและผูเรียนตองปรับตัวในเวลาที่จํากัด แมการปรับตัวที่

เกิดขึ้นจะเปนที่รับทราบกันโดยทั่วไป แตก็ไมไดตั้งอยูบนพื้นฐานของขอมูล ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดรวบรวมสิ่งที่

เกิดข้ึนทั้งในมุมมองของครูผูสอนและผูเรียนมาวิเคราะหเพื่อถอดบทเรียนที่ไดรับจากเหตุการณครั้งนี้ จากสถาน

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019-COVID - 19) องคการ

อนามัยโลกไดประกาศเปนภาวะฉุกเฉินทั่วโลก และมีการแพรระบาดในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ซึ่ง

รัฐบาลไดประกาศสถานการณฉุกเฉินเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อเปนการปองกันและควบคุมการระบาด

ของโรคโควิด-19 โดยกําหนดแนวทางการปองกันโรคดวยการงดการเดินทางไปที่ชุมชน การเวนระยะหางทาง

สังคม (Social Distancing) ใสหนากากอนามัย ลางมือบอย ๆ และปฏิบัติตามคาํแนะนําเกี่ยวกับระบบทางเดิน

หายใจ (กรมควบคุมโรค,2563) สถานการณที่เกิดขึ้นไดสงผลกระทบในทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาคการศึกษา 

เกิดการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษาที่ตองจัดใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่องเพื่อมิให

หยุดชะงัก เพราะจะสงผลตอคุณภาพและผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน กระทรวง ศึกษาธิการจึงไดประกาศ

มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ใหสถานศึกษาในสังกัดหลีกเลี่ยง

กิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนาใด ๆ รวมทั้งใหใชระบบการเรียนการสอนออนไลนและการ
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} } 

ประชุมออนไลนแทน (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรค

ไวรัสโคโรนาสายพันธใหม 2019 (Covid-19) ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนมัธยมวาริช

ภูมิในฐานะสถาบันการศึกษาในสังกัด ฯ ไดขานรับนโยบายและมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยใน

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูตองมีการเปลี่ยนแปลงมาเปนรูป แบบออนไลนเกือบทั้งหมด ซึ่งรวมไปถึงการวัด

และประเมินผลที่เปลี่ยนแปลงดวย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิไดเล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนใหผู

บริหาร ครู ผูเรียนและบุคลากร และผลการจัดการเรียนรูที่เกิดขึ้น โดยศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลนของครูผูสอน เพื่อสรุปบทเรียนที่เปนประโยชนและสรางแนวทางการพัฒนาดานการจัดการเรียนรูของ

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิไดตอไป 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี ทิศทางการจัดการศึกษาในสถานการณการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อใหไดกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งประกอบดวย ตัวแปรดานการจัดการเรียนรู
รูปแบบออนไลนของครูผูสอน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครใน
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 
Covid-19 ที่มีตอการจัดการเรียนรู ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนในสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ของผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ครู นักเรียน ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร ผลการวิจัยดังกลาว จะนําไปเปนฐานขอมูลการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรูรูปแบบ
ออนไลนของครูผูสอน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ในการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งเปนกรณีที่ครูผูสอนไมสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามปกติ สรุปเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดการจดัการเรียนรู
รูปแบบออนไลน 

    1. การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-
19 ของครผููสอน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
    2. ผลกระทบของสถานการณการแพรระบาด
ของเช้ือไวรัส Covid-19 ที่มตีอการจัดการเรยีนรู 
    3. ความคิดเห็นตอการจดัการเรียนรูรูปแบบ
ออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของเช้ือ
ไวรัส Covid-19 

แนวทางการจัดการเรียนรู
รูปแบบออนไลนในสถาน 
การณการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัส Covid-19ของ
ครูผูสอน โรงเรียนมัธยม
วาริชภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สกลนครในสถานการณการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัส 
Covid-19 

ทิศทางการจัดการศึกษาใน
สถานการณการแพรระบาด
ของเช้ือไวรัส Covid-19 
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วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนของครูผูสอน โรงเรียนมัธยมวาริช 

ภูมิ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  

2. เพื่อศึกษาผลกระทบของในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่มีตอ 

การจัดการเรียนรูของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนในสถานการณการแพร 

ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ของผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ครู นักเรียน ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสกลนคร  
 

การดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนในสถานการณการ 

แพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสกลนคร โดยผูวิจัยไดทําการสํารวจดวยวิธีการวิจัยแบบผสมผสานประกอบดวย 2 ระยะคือ ระยะที่ 

1 การสํารวจเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และระยะที่ 2 การสํารวจเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยประชากรและกลุมตัวอยางของการวิจัยในแตละแบบจะประกอบไปดวย ระยะที่ 1 การสํารวจ

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใชในงานวิจัยคือ ผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ครู และนักเรียน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสกลนคร รวมจํานวนทั้งสิ้น 500 คน ที่ไดรับผลกระทบในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 

Covid-19  ในปการศึกษาที่ 2563 กลุมตัวอยางใชในงานวิจัยคือ ผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ครู และนักเรียน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสกลนคร โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 

±5% ไดกลุมตัวอยางของแตละกลุมประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสกลนคร ครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สกลนคร รวมทั้งสิ้น 412 คน จากนั้นดําเนินการสุมโดยกําหนดตามสัดสวนใหมีการกระจายตามโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ระยะที่ 2 การสํารวจเชิงคุณภาพ (qualitative 

research) ดําเนินการโดยการสนทนากลุมและการสัมภาษณผานระบบออนไลน ผูใหขอมูลในการสนทนากลุม 

ประกอบดวย ผูบริหารและครูกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ โดยเลือกแบบเจาะจง ดําเนินการสนทนากลุมโดย

ผานระบบออนไลน มีผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครรวมสนทนากลุม 

13 คน และครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 33 คน รวม 
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46 คน ผูใหขอมูลในการสัมภาษณประกอบดวย นักเรียน ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยม

วาริชภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ซึ่งเลือกแบบเจาะจงโดยมีนักเรียน 10 คน 

ผูปกครอง 10 คน และกรรมการสถานศึกษา 5 คน รวมผูใหขอมูลในการสัมภาษณ 25 คน เครื่องมือที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูล ไดแก ประเด็นการสนทนากลุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน ผลกระทบของ

การจัดการเรียนรู ความคิดเห็นการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 

Covid-19 แนวคําถามการสัมภาษณ ไดแก แนวคําถามการสัมภาษณนักเรียน ผูปกครอง และกรรมการสถาน

ศึกษา การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการหาความถี่ รอยละคาเฉลี่ย (�̅) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

และขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะหดวยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ตามวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัย 

(inductive analytic method) 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยไว ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนของครูผูสอน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สํานักงานเขต 

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครที่ใชในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 มี 2 รูปแบบ

หลัก คือ 1. การใชการใชแพลตฟอรมแอพลิเคชั่นตาง ๆ เชน Google Meet, Zoom, MST การใชสื่อ Social 

Media คิดเปนรอยละ 81.25 2.การใชสื่อการจัดการเรียนรู e-learning โดยผานระบบสรางสื่อการเรียนการ

สอนออนไลน คิดเปนรอยละ 12.50 

  2. ผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่มีตอการจัดการ

เรียนรูรูปแบบออนไลนของครูผูสอน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

พบวา โดยรวม อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.77 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 ผลกระทบทางบวก 1) 

1) ครูตองพัฒนาตนเองใหมีความรูและทักษะการจัดการเรียนรู ในรูปแบบตาง ๆ 2) ครูตองเรียนรูและพัฒนา

ทักษะการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูเพิ่มขึ้น 3) ครูตองใหความชวยเหลือแกปญหาการเรียนรูใหนักเรียน 

และผูปกครองมากขึ้น 4) ครูและผูปกครองมีโอกาสไดรวมกันดูแลการเรียนรูของนักเรียนมากขึ้น 5) ครูและ

ผูปกครองมีความสัมพันธที่ดีตอกันเพิ่มขึ้น มีคาเฉลี่ย 4.80 และ 6) ครูมีความกระตือรือรนตอการจัดการเรียนรู

และการดูแล เอาใจใสนักเรียนมากขึ้น ผลกระทบทางลบ 1) ครูมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 2) ครูมีภาระงาน

ในการจัดการเรียนรูและการดูแลนักเรียนมากขึ้น 3) คุณภาพการจัดการเรียนรูของครูลดลง 4) ครูมีเวลาในการ

พักผอน/ดูแลครอบครัวของตนเองนอยลง 5) ครูวิตกกังวลวาผลการเรียนของนักเรียนจะตกต่ําลง และ 6) ครู

วิตกกังวลเรื่องสถานศึกษาขาดความพรอมในการจัดการเรียนรู 

  3. ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัส Covid-19  ของผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ครู นักเรียน 
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ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

พบวา 

       3.1 ความคิดเห็นผูบริหาร โดยภาพรวมผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนในสถานการณการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.33 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 โดยมีความ

คิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 8 รายการคือ 1) รัฐ/หนวยงานตนสังกัดมีนโยบายและมีการสื่อสารสรางความ

เขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่ชัดเจนตรงกัน 2) ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการครูและบุคลากร

ในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติการจัดการเรียนรูตามนโยบายได 3) ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนให

ครูไดเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 

Covid-19 4) ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัดอาคารสถานที่/การจัดการชั้นเรียนใหมีความพรอมตอการจัดการ

เรียนรูรูปแบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 5) ผูบริหารสถานศึกษาใหการ

นิเทศ ความชวยเหลือ และสรางขวัญกําลังใจแกครูในการจัดการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัส Covid-19 6) ครูมีความเขาใจในวิธีการและสามารถจัดการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัส Covid-19 ได 7) ผูปกครองใหความรวมมือ เอาใจใส ดูแลนักเรียน สนับสนุนการจัดการเรียนรูใน

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และ 8) ผูปกครองมีการประสานงานกับสถานศึกษาและ

ครูเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียนอยางตอเนื่อง  

       3.2 ความคิดเห็นครู โดยภาพรวมครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนในสถานการณการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.45 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 โดยมีความ

คิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 7 รายการคือ 1) รัฐ/หนวยงานตนสังกัดมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่

ชัดเจนทันตอสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 2) ผูบริหารสถานศึกษาใหการนิเทศ 

ชวยเหลือ และสรางขวัญกําลังใจแกครูในการจัดการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-

19 3) ครูจัดการชั้นเรียนใหมีความพรอมและเหมาะสมตอการจัดการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัส Covid-19 4) ครูมีการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัส Covid-19 5) ครูมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียนรูและผลการเรียนรูของนักเรียน 6) นักเรียน

ปฏิบัติตนตามหลักเกณฑและวิธีการจัดการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และ 

7) ผูปกครองใหความรวมมือ มีการสื่อสารและประสานงานกับครูเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียนอยางตอเนื่อง 

       3.3 ความคิดเห็นนักเรียน โดยภาพรวมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนในสถานการณการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.45 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 
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โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 8 รายการคือ 1) ครูมีการใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติตนของ

นักเรียนใน สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 2) ครูสรางขวัญและกําลังใจใหกับนักเรียนใน

ระหวางการ จัดการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 3) ครูมีการใหคําปรึกษากับ

ผูปกครองกรณีพบปญหาในระหวาง การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน 4) ครูควรชวยแกปญหาใหกับนักเรียน

ในการใชสื่อออนไลนหรือ โทรทัศนในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 5) นักเรียน

ปฏิบัติตนตามหลักเกณฑและวิธีการจัดการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 6) ครู

ติดตามใหนักเรียนไดรับการเรียนรูอยางเหมาะสมในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 7) 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงโอกาสในการเรียนรูของนักเรียน และ 8) ครูติดตามใหนักเรียน

ไดรับการเรียนรูอยางเหมาะสมในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 

       3.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผูปกครองและชุมชน โดยภาพรวมผูปกครองของนักเรียน

ในโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู

รูปแบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.53 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26 โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 11 รายการคือ 1) ผูปกครองใหความ

รวมมือและสนับสนุนการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนของครู 2) ผูปกครองดูแล เอาใจใส ใหความชวยเหลือ

ตอการเรียนของนักเรียนอยางตอเนื่อง 3) ครูมีการใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติตนของนักเรียนใน

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 4) โรงเรียนมีการชี้แจงใหทราบถึงนโยบายของรัฐบาล

เกี่ยวกับ ความจําเปนในการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-

19 5) โรงเรียนมีชองทางการติดตอสื่อสารระหวางโรงเรียน ครูและ ผูปกครองที่เหมาะสม 6) โรงเรียนมีชองทาง

การติดตอสื่อสารระหวางโรงเรียน ครูและ ผูปกครองที่เหมาะสม 7) โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ ชี้แจงให

ปกครองและนักเรียนทราบรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู 8) ครูใหคําปรึกษากับผูปกครองกรณีพบปญหาใน

ระหวางการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน 9) ครูมีการติดตามการเรียนรูของนักเรียนในระหวางการจัดการ

เรียนรูรูปแบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 10) นักเรียนปฏิบัติตนตาม

หลักเกณฑและวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 

และ 11) โรงเรียนมีการจัดเวลาเรียนเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนในสถานการณการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 

       3.5 ความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา โดยภาพรวมกรรมการสถานศึกษาใน

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู

รูปแบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.31 และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 7 รายการ คือ 1) กรรมการสถานศึกษา

ใหความชวยเหลือ และสรางขวัญ กําลังใจใหผูบริหาร ครู นักเรียนและผูปกครองเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู
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รูปแบบออนไลนของโรงเรียนในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 2) กรรมการสถานศึกษามี

สวนรวมในการสรางเครือขาย ความรวมมือระหวางชุมชน โรงเรียน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 3) โรงเรียนมีการ

เรงดําเนินการการจัดการเรียนรูตามมาตรการ อยางทันทวงที 4) โรงเรียนดําเนินการจัดการเรียนรูโดยคํานึงถึง

คุณภาพของนักเรียน 5) โรงเรียนไดรับความรวมมือจากผูปกครองและชุมชนในการ สนับสนุนการจัดการเรียนรู

รูปแบบออนไลนของโรงเรียนในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 6) กรรมการสถานศึกษา

ไดรับรูนโยบายและแผนการดําเนินงานการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนของโรงเรียนในสถานการณการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และ 7) หนวยงานภาครัฐและหนวยงานอื่น ๆ ใหความรวมมือและ สนับสนุน

สื่อ อุปกรณ เครื่องมือในการจัดการเรียนรู 
 

อภิปรายผล 
 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเห็นวามีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี ้
 1.ประเด็นการอภิปรายผลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน 
   จากผลการวิจัยที่พบวา การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนของครูผูสอน โรงเรียนมัธยมวาริช
ภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครที่ใชในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-
19 ในปการศึกษา 2563 สวนใหญใชแพลตฟอรมแอพลิเคชั่น Google Meet, Zoom และการใหคําแนะนํา
เปนลําดับแรก รองลงมาคือการใชสื่อการจัดการเรียนรู e-learning โดยผานระบบสรางสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน ซึ่งอาจกลาวไดวา การจัดการเรียนรูตามรูปแบบดังกลาวเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
เนื่องจากในชวงเวลานั้นมีการแพรระบาดของโรคที่คอนขางรุนแรง กระทรวงศึกษาธิการจึงมีประกาศปรับการ
เปดภาคเรียนจากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 มาเปนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทําใหสถานศึกษาทุกแหงทั่ว
ประเทศไมสามารถเปดการเรียนการสอนไดตามปกติ 

2. ประเด็นการอภิปรายเกี่ยวกับผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่
มีตอการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน 

  จากผลการวิจัยที่พบวา สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สงผลกระทบ
ทางบวกใหผูบริหารและครูเรงพัฒนาตนเองทั้งในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับรูปแบบ/วิธีการ
จัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนไป ขณะที่นักเรียนได
พัฒนาการเรียนรูผานเทคโนโลยี มีวินัยในการเรียนและใฝรูใฝเรียนมากข้ึน รวมทั้งเปนปจจัยที่ชวยใหผูปกครอง
มีความสัมพันธอันดีกับโรงเรียน หนวยงานตาง ๆ รวมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษามากขึ้น ผลที่ไดเชนนี้
สะทอนใหเห็นวาสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 นี้ นอกจากสรางผลกระทบทางลบแลว
ยังสรางโอกาสและบทเรียนใหกับระบบการศึกษาไดไมนอย โดยขอมูลเชิงประจักษที่ไดจากการสนทนากลุม
และการสัมภาษณผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครองและกรรมการสถานศึกษา สนับสนุนวาสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เปนตัวเรงใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของกับการศึกษาทุกฝายตองปรับตัวอยาง
มากเพื่อใหระบบการศึกษาดําเนินตอไปได โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคือเครื่องมือสําคัญในการปรับตัว
ครั้งนี้ สงผลใหทั้งผูบริหาร ครู นักเรียน และผูปกครองตองปรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตาม
ความเหมาะสมกับบริบทของแตละพื้นที่ และปจจัยสําคัญที่ชวยใหสถานศึกษาปรับตัวเขากับสถานการณการ
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แพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่เกิดขึ้นไดดีคือ การสนับสนุนและความรวมมือของทุกภาคสวน ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีเรื่องการปรับตัวของ Roy (อางถึงใน Roy & Andrews, 1999) ที่กลาววา เมื่อเกิด
สิ่งเรา ก็จะเกิดขบวนการเผชิญปญหา และนํามาซึ่งการปรับตัว ซึ่งการปรับตัวมีทั้งสิ่งที่ปรับตัวไดและ สิ่งที่
ปรับตัวไมมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ขึ้นกับความรุนแรงของสิ่งเราและความสามารถในการปรับตัวของแตละบุคคล 
และสอดคลองกับรายงานของ World Economic Forum 2020 (อางถึงใน เสาวณี จันทะพงษ และ ทศพล 
ตองหุย, 2020) ที่ศึกษาผลกระทบของ COVID-19 ตอประเทศจีนวา กอใหเกิดพัฒนาการหลายอยาง เชน 1) 
เกิดความรวมมือระหวางรัฐบาลและเอกชนในการจัดการวิกฤติ COVID -19 ที่มีความโปรงใส และรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน 2) เกิดการดําเนินมาตรการทางเศรษฐกิจการเงินและการคลังที่รวดเร็วเพื่อลดผลกระทบ 
และ 3) เกิดโอกาสใหม ๆ ของภาคธุรกิจ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิจันทร ปญจทวี (2560) 
ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศ กรณีศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม ที่พบวามี 3 ประการที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศ ไดแก ปจจัยการรับรูประโยชน
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคาดหวังจากประสิทธิภาพ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การไดรับการ
สนับสนุนการใชระบบสารสนเทศจากผูบังคับบัญชา  

3. ประเด็นการอภิปรายเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนในสถานการณการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ของผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สกลนคร ครู นักเรียน ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

จากผลการวิจัยที่พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการครูและบุคลากรใหสามารถจัดการ
เรียนรูตามนโยบายได สงเสริมสนับสนุนใหครูไดเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูมีการนิเทศ 
ชวยเหลือ และสรางขวัญกําลังใจแกครูในการจัดการเรียนรูในสถานการณโควิด-19 เตรียมความพรอมให
นักเรียนในชวงกอนการเรียนการสอน จัดการชั้นเรียนใหมีความพรอมตอการจัดการเรียนรู จัดหาสื่อ อุปกรณ 
เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูไดอยางเพียงพอ และมีการเรงดําเนินการจัดการเรียนรูตามมาตรการอยาง
ทันทวงที ครูมีความเขาใจวิธีการและสามารถจัดการเรียนรูมีการจัดการชั้นเรียนใหมีความพรอมและเหมาะสม 
ติดตามใหนักเรียนไดรับการเรียนรู และครูมีการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูในสถานการณการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ชวยเหลือ แนะนํากรณีที่พบปญหาในการเรียนรู มีการใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติตนของนักเรียน นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักเกณฑและวิธีการจัดการเรียนรูในสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อยางเครงครัด มีความกระตือรือรนและรับผิดชอบตอการเรียนรู
ปฏิบัติตนเพื่อดูแลสุขภาพ ติดตามขาวสารและศึกษาคนควาดวยตัวเองมากขึ้น ผูปกครองใหความรวมมือ เอา
ใจใส ดูแลนักเรียน สนับสนุนการจัดการเรียนรูในสถานการณโควิด-19 อยางตอเนื่อง และมีโอกาสทํากิจกรรม
รวมกับนักเรียนมากขึ้น ในขณะที่ผูปกครองบางสวนมีภาระงาน ไมมีเวลาดูแลเอาใจใสมากนัก กรรมการ
สถานศึกษามีสวนรวมในการสรางเครือขายความรวมมือระหวางชุมชน โรงเรียน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานการจัดการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-
19 รักษามาตรการเวนระยะหาง และมาตรการทางสาธารณสุขอยางเขมงวด นักเรียนตองลางมือและใส
หนากากอนามัย นั่งกินขาวหางกัน 1 เมตร หองเรียนมีขนาดเล็กลง มีหองแยกสําหรับนักเรียนที่มีไข และ
นักเรียนมาโรงเรียนไดตามชวงเวลาที่จัดให เปนตน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563, น. 29-30) 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  1. สถานศึกษา ควรใชประโยชนจากผลการวิจัยในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการ

เรียนรูรูปแบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และประกอบการตัดสินใจ

วางแผนดําเนินการสงเสริมการจัดการเรียนรูโดย 1) ควรจัดวัสดุ อุปกรณสุใหเหมาะสม เพียงพอตอจัดการ

เรียนรู 2) ควรสื่อสารสรางความเขาใจแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนของครู และการจัดทํา

คูมือการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติงานในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 

Covid-19 3) เปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขามารวมมีบทบาทในการจัดการและแกไขปญหาใน

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และ (4) ควรสนับสนุนใหครูพัฒนาเทคนิคการจัดการ

เรียนรูโดยใชเทคโนโลยี เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน 

 2. ครูผูสอน ควรใชประโยชนจากผลการวิจัยในการสงเสริมชวยเหลือนักเรียนและใหคํา  

ปรึกษา คําแนะนําผูปกครองเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 

โดย 1)ครูผูสอนควรลดภาระงานของนักเรียนใหเหมาะสมกับสภาพของสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัส Covid-19 โดยคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ 2) เพิ่มความยืดหยุนในการจัดการเรียนรูเพื่อชวยใหผูเรียน

เขาถึงเนื้อหาและบันทึกการสอนเพื่อรับชมยอนหลัง 3) ควรประสานความรวมมือกับผูปกครอง เพื่อสํารวจ

ความตองการความชวยเหลือสําหรับกลุมเด็กท่ีไดรับผลกระทบ 4) ควรชี้แจงทําความเขาใจกับผูปกครองในการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนและจัดทําคูมือรวมถึงการปฏิบัติตนสําหรับนักเรียน และผูปกครอง 5) ควร

สงเสริมใหนักเรียนมีวินัยในการเรียนรูดวยตนเอง เสริมสรางเจตคติตอการเรียนรูแบบพึ่งพาตนเอง และมีความ

ฉลาดรูในการใชสื่อเทคโนโลยี (Digital Literacy) เพื่อการแสวงหาความรูใหเกิดประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) สร้างและหาประสิทธิภาพของห้องเรียนออนไลน์ Google  

Site และGoogle Classroom ตามเกณฑ์ 70/70 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนหลังการ
เรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Site และGoogle Classroom ตามเกณฑ์ 70 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีต่อห้องเรียนออนไลน์ Google Site และGoogle Classroom ประชากรเป็นนักเรียน
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวน 177 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1      
ปีการศึกษา 2564 รายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 44 คน การเลือกแบบจำเพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ห้องเรียนออนไลน์ Google Site 2) ห้องเรียนออนไลน์ Google 
Classroom 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Site และGoogle Classroom เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และร้อยละ  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ห้องเรียนออนไลน์ Google Site และGoogle Classroom                
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.35/88.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนหลัง
การเรียนรู้ใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Site และGoogle Classroom เท่ากับ 88.63  สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียน
ออนไลน์ Google Site และGoogle Classroom โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด            
( X = 4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.52 

 

คำสำคัญ: ห้องเรียนออนไลน์ Google Site, ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom, การพฒันาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
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บทนำ 
 ปัจจุบันโลกมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน 
ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมในทุกมิติรอบด้าน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2557 ในขณะท่ีการ
เรียนรู้ได้เปล่ียนจากการเรียนรู้อะไร (Know What) เป็นการเรียนรู้อย่างไร (Know How) การรู้ว่าจะเรียน
อย่างไร จะค้นหาสารสนเทศอย่างไร จะใช้สารสนเทศอย่างไร การใช้และการเข้าถึงเป็นจุดเน้นใหม่ของการ
เรียนรู้ในโลกปัจจุบัน (Thomas. 1995: 54) ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ หรือ Online Learning จึงเป็น
กระแสสำคัญของการเปล่ียนแปลงทางการเรียนรู้ยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีช่วยเสริมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดระบบการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล โดยระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Site เป็นหนึ่ง
ใน Google Apps for Education ท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนับสนุนการเรียนการสอน โดยอาศัยคุณสมบัติ
และทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เว็บมาเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดในลักษณะของบทเรียนออนไลน์ สามารถ
เช่ือมโยงเนื้อหา และแหล่งความรู้ต่างๆ ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น มีบริการรปูแบบต่างๆ 
มากมายท่ีสามารถเอื้อประโยชน์ในการนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน (ไพรัชนพ วีริยวรกุล และ ดวงกมล 
โพธิ์นาค. 2557) อีกท้ังใช้บริการได้ฟโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (เกษม ทิพย์ธาราจันทร์ และคณะ.2557) และอีก
ช่องทางสำหรับการจัดการเรียนรู้ แบบออนไลน์ ได้แก่ Google Classroom ระบบห้องเรียนออนไลน์ ท่ี
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางออนไลน์ เพื่อการเรียนการสอนในระดับประเทศของไทย มีคุณสมบัติเป็น
ระบบช้ันเรียนออนไลน์ (LMS =Learning Management System) ท่ีได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับรูปแบบ
จัดการการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนการสอน ท่ีมีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนได้อย่างสะดวก ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีจาก ผู้เรียน แต่อย่างไรก็ตาม ระบบการศึกษาของ
ไทยก็ ยังคงมีจุดอ่อนในด้านการจัดการเรียนรู้ ซึ่งในการพัฒนา ระบบการศึกษานั้น รัฐบาลหรือผู้บริหาร
สถานศึกษา จำเป็นที่จะต้องมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมในด้านความรู้ และทักษะต่างๆ ท่ีจำเป็นในการ
ดำรงชีวิต เช่น ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะ ด้านภาษา ทักษะการใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรม และทักษะ ชีวิต ซึ่งจำเป็นจะต้องให้ผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในการดำเนินชีวิตได้ รวมถึง
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออก ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้เพื่อให้เป็นมนุษย์ท่ี สมบูรณ์ ท้ังทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ซึ่งในการปรับกระบวนการเรียนการสอนให้ เอื้อต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนได้แสดง ศักยภาพของตนตามจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละระดับ โดยยึดหลักว่าผู้เรียน
มีความสำคัญท่ีสุด เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ได้มีบทบาทโดยตรงกับการจัดการศึกษาใน ปัจจุบัน โดยสามารถ
แสดงข้อมูลข่าวสารได้ท้ังในรูปแบบของ เสียง ข้อมูล ภาพ ภาพเคล่ือนไหว และวิดีโอ ทำให้ การเรียนรู้ในยุค
ใหม่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว (ยืน ภู่วรวรรณและคณะ, 2546) และการจัดการเรียนรู้ใน ปัจจุบัน 
นอกจากครูจะเป็นผู้บรรยายในช้ันเรียนแล้ว ก็ มีกิจกรรมอีกหลากหลายรูปแบบท่ีได้นำมาจัดการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่ง เน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ทำกิจกรรม 
และครูเป็นเพียงท่ีปรึกษา เช่น การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Google 
Classroomก็เป็นอีกหนึง่แนวทางของการ จัดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยให้ผู้เรียน “เรียนท่ี บ้าน ทำ
การบ้านท่ีโรงเรียน” ซึง่เป็นการนำส่ิงเดิมท่ีเคย ทำในช้ันเรียนไปทำท่ีบ้าน และนำส่ิงท่ีได้รับมอบหมาย ให้ทำท่ี
บ้านมาทำท่ีห้องเรียนหรือโรงเรียนแทน โดยไม่ เน้นให้ครูอยู่ในช้ันเรียนเพื่อสอนเนื้อหาต่างๆ เพราะผู้เรียน
สามารถศึกษาเนื้อหานั้นๆ ด้วยตนเอง 

379



 
 

 และด้วยปัจจุบันทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับ 
โรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน 4 รูปแบบ ซึ่ง
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์จึงได้เลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จำนวน 3 รูปแบบ ได้แก่ Online On-
hand และ On-Demand ซึ่งจะสอดคล้องกับห้องเรียนออนไลน์ท่ีกล่าวมา แต่เนื่องด้วยความแตกต่างในด้าน
ฐานะทางครอบครัวของนักเรียนทำให้อุปกรณ์ท่ีใช้ทำกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนไม่พร้อม นักเรียน
เข้าเรียนได้น้อย เข้าไม่ครบช้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์ดังกล่าว
ว่าส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างไร 

 

วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของห้องเรียนออนไลน์ Google Site และGoogle 
Classroom ตามเกณฑ์ 70/70 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนหลังการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียน 
ออนไลน์ Google Site และGoogle Classroom ตามเกณฑ์ร้อยละ 70 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ 
Google Site และGoogle Classroom 

 
ความสำคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
    1. ผลท่ีได้จากการวิจัย จะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้เกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2๐19 (COVID-19) 
    2. เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารสถานศึกษาในการปรับปรุง การ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยห้องเรียนออนไลน์ Google Site และGoogle Classroom ตามบริบทของ
โรงเรียน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ห้องเรียนออนไลน์ Google Site และGoogle Classroom เพื่อพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 
             
    ตัวแปรตาม 

  
       ตัวแปรต้น 

 
        

      
      
 
 
  
 
 

 

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
    ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จังหวัดสกลนคร   สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จำนวน 4 ห้องเรียน  จำนวน 177 คน 
     กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยการเลือกแบบจำเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 ปีการศึกษา 2564 รายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 
44 คน โดยเป็นกลุ่มท่ีผู้วิจัยเป็นผู้สอน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Site 2) ห้องเรียนออนไลน์ 
Google Classroom 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Site และGoogle Classroom เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย ์
 
 

 
 
 
1. ประสิทธิภาพของห้องเรียนออนไลน์ 
Google Site และGoogle Classroom 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

1. สถานปัจจัย 

   1.1 ครูผู้สอน 

   1.2 อุปกรณ์การเรียน 
   1.3 นักเรียน 
2. รูปแบบการเรียน 

   2.1 ห้องเรียนออนไลน์ Google Site 
   2.2 ห้องเรียนออนไลน์ Google 
Classroom 
    

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Site และGoogle 
Classroom มีข้ันตอนการดำเนินการวิจัย ดังนี ้   
 ขั้นที่ 1 ผู้สอนสร้างห้องเรียนออนไลน์และให้นักเรียนลงทะเบียนเข้ามาเรียนโดยใช้บัญชีอีเมลล์ของ
โรงเรียนสำหรับระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom และสร้างระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Site 
นักเรียนไม่ต้องลงทะเบียน 
 ขั้นที่ 2 ผู้สอนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ เช่น การทำแนบ
ไฟล์ ใบความรู้ คลิปวิดีโอการสอนของตนเอง ทำข้อสอบออนไลน์ แบบฝึกหัดออนไลน์ในรูปแบบ google form และ 
Live worksheet เป็นต้น แสดงไว้ในห้องเรียนออนไลน์ โดยภาคเรียนท่ี 1 จะใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Google 
Classroom ภาคเรียนท่ี 2 จะใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Site ซึ่งนักเรียนสามารถมาศึกษาข้อมูลได้ด้วย
ตนเองเมื่อใดก็ได้ 
 ขั้นที่ 3 ครูผู้สอนแจ้งเตือนนักเรียนให้เข้ามาศึกษาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ ตามหัวข้อท่ีครูกำหนด ผู้สอนจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบ และใบงานออนไลน์ เพื่อเก็บคะแนนนกัเรียนใน
แต่ละหน่วยย่อย พร้อมท้ังบอกคะแนนทันทีผ่าน google form หรือLive worksheet โดยไม่ได้กำหนดเวลาทำ
กิจกรรมภายในช่ัวโมงเรียน 
 ขั้นที่ 4 การตรวจเช็คงาน หากนักเรียนคนใดเข้าทำงานไม่ทันตามเวลา หรือทำแบบทดสอบไม่ผ่าน 
และนักเรียนสามารถตรวจสอบการทำงานหรือคะแนนแบบออนไลน์ ผ่านล้ิงตรวจสอบการส่งงานได้ทันที และท้าย
ภาคเรียนนักเรียนประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Site และGoogle Classroom  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล มีการดำเนินการ ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google 
Site และGoogle Classroom ตามเกณฑ์ 70/70 โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละ ซึ่งดำเนินการ โดยคำนวณหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้สูตร E1/E2 ของห้องเรียนออนไลน์ Google Site และGoogle 
Classroom 
 2. ข้อมูลจากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนของแต่ละห้องเรียนออนไลน์โดยการใช้สถิติค่าเฉล่ีย 
และค่าร้อยละซึ่งดำเนินการดังนี ้
    3. จัดให้มีการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์ นำผลมา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียน และนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70  
     4. จัดให้นักเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ 
Google Site และGoogle Classroom 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Site และGoogle Classroom เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา พบว่า 
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        1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Site และ 
Google Classroom เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.35/88.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้  

   2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียน 
ออนไลน์ Google Site และGoogle Classroom เท่ากับ 88.63 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05   

   3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google  
Site และGoogle Classroom โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด ( X = 4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.52 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Site และGoogle Classroom ม ี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 76.35/88.63 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ (70/70) 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ประการท่ี 1) ด้านเนื้อหา มีเนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ มีการควบคุมเนื้อหา ใช้
ภาษาถูกต้องเหมาะสมกับนักเรียน เป็นความรู้ท่ีคงทนจากการได้ลงมือปฏิบัติ เป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็น 
Active Learning สอดคล้องกับ Bonwell & Eison (1991) ท่ีกล่าวว่า Active Learning คือ กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกระทำและได้ใช้การะบวนการคิดเกี่ยวกับส่ิงท่ีเข้าได้กระทำลงไป เกิดการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ 
Google Site และGoogle Classroom  กับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
เท่ากับ 88.63 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะ ห้องออนไลน์ท่ีออกแบบและพัฒนามีส่วนต่างๆ เช่ือมโยงลำดับข้ันตอนไปยังการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับ ซาลินาส (Salinas, Fidel Michael.Jr, 2002) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนภาคเรียนฤดูร้อน วิทยาลัย ฟีชแมน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเปรียบเทียบกับวิธีการ สอนด้วย
บทเรียนปกติ ผลการศึกษาปรากฏว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนปกติ  

3) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียน 
ออนไลน์ Google Site และGoogle Classroom โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด ( X = 4.57) คิด
เป็นร้อยละ 91.52 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะห้องเรียนออนไลน์ Google Site สามารถสร้างเว็บไซต์และปรับแต่งรูปลักษณ์
ได้อย่างอิสระ ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom สามารถแจ้งหัวข้อหรืองานท่ีได้รับมอบหมายได้โดยตรงกับ
บัญชีอีเมลล์ของนักเรียน และสามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในท่ีเดียว มีความสะดวกและใช้งานง่าย
ท้ังผู้เรียนและผู้สอน สอดคล้องกับ ปาณิสรา สิงหพงษ์ (2560) ได้ศึกษา การจัดการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ด้วย
โปรแกรม Google Site เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์  (ง31231) ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต ผลวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
ผ่านบทเรียนออนไลน์โปรแกรม Google Site โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.29, S.D.=0.52) 

 

 

 

383



 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ ครูผู้สอนต้องเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนต่ืนตัวในการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีมากขึ้นปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ปัจจุบัน ใฝ่เรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ให้นักเรียนช่วยกันค้นหา
คำตอบและเรียนรู้ในส่ิงใหม่ ควบคู่กับการทบทวนความรู้เดิม 
 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป ควรพัฒนาต่อยอดเป็นบทเรียนออนไลน์ท่ีเป็นระบบ นักเรียน
เข้าถึงง่ายให้เป็นห้องเรียนเพื่อการบริหารจัดการช้ันเรียนเพื่อเก็บรวบรวมและจัดระเบียบงานให้โดยอัตโนมัตินักเรียน
สามารถตรวจสอบงานได้ตลอดเวลาเมื่อมีการส่งงาน 
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ช่ือเรื่อง   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาแบบ LGIBCL9steps  เพื่อเสริมสร้างทักษะคิดอย่าง 
            มีวิจารณญาณและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 

ช่ือผู้วิจัย  นายผจญภัย  เครื่องจำปา  ครูชำนาญการพิเศษ 
            โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 
 
 

บทคัดย่อ 
 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่ต้องการจัดการเรียนรู้
ว ิทยาศาสตร์ในโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้ว ิชาชีววิทยาแบบ 
LGIBCL9steps  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 80/80 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา
ชีววิทยา LGIBCL9steps สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่ 4 จำนวน 35 คน  เครื ่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  แบบทดสอบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ( t-test for 
Dependent Sample)  ผลการวิจัย พบว่า  
 1.  ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า สภาพปัจจุบันมีการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดผสมผสานและห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ที่เน้นวิธีเปิดเป็นฐาน
การเรียนรู้ร่วมกันในความปรกติใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งครูและนักเรียนมีความต้องการในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดผสมผสานและห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ ที ่เน้นวิธีเปิด      
เป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันในความปรกติใหม่ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 2.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาแบบ LGIBCL9steps ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
คือ 1) หลักการ  2) วัตถุประสงค์  3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย 9 ขั้น คือ (1) การสะท้อนคิด
ทบทวนความรู้เดิม (2) เปิดคำถามริเริ่มสู่การเรียนรู้ใหม่ (3) วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล (4) ลงมือปฏิบัติและ
เก็บรวบรวมข้อมูล (5) การจัดกระทำและนำเสนอข้อมูลหลักฐาน (6) สร้างคำอธิบายข้อมูลและลงข้อสรุปตอบ
คำถามริเริ่ม (7) การเรียนรู้ร่วมกัน (8) ขยายและเช่ือมโยงความรู้ (9) ประมวลความรู้สู่การนำไปใช้  4) การวัด
และประเมินผล และ 5) เงื่อนไขสำคัญในการนำรูปแบบไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จ  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
พัฒนาขึ้นมีระดับความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 
80/80  โดยมีประสิทธิภาพด้านพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เท่ากับ 82.45/81.67 และมีประสิทธิภาพ
เสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เท่ากับ  79.88/78.33 
 3.  ผลการใช้รูปแบบ LGIBCL9steps พบว่า คะแนนค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการ
เรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  คะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบรูปแบบ LGIBCL9steps ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 
4.56,  S.D. =0.63) 
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คำสำคัญ: การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, การเรียนการสอนแบบผสมผสาน, การเรียนรู้ร่วมกัน  
              ห้องเรียนกลับด้าน, การสืบเสาะหาความรู้ 
 
 

บทนำ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ได้วางเป้าหมายด้านผู้เรียนไว้โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) (สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา, 
2561)  ซึ่งทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็น
ทักษะในอีกหลาย ๆ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความสำคัญ ท่ีผู้เรียนจำเป็นต้องมี การเปล่ียนแปลง
ทางสังคมในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และ
สร้างความรู้ ผู้ที่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม ควรเป็นผู้ที่ใช้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้และการ
เรียนรู้  การจัดการศึกษาเป็นส่ิงสำคัญและนับว่ามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายในยุค
ศตวรรษที่ 21 และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเป็น
สังคมแห่งความรู้และสร้างความรู้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเรียกได้ว่า รูปแบบการจัดการศึกษาต้องปรับกระบวน
ทัศน์ใหม่เป็นการจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน  การเรียนด้วยการฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การ
เรียนเพื่อให้เด็กรู้จักคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ แยกแยะข้อเท็จจริงและความคิดเห็นออกจากกันได้ สามารถ
ตั้งสมมติฐานเพื่อหาหนทางแก้ไขและสรุปประเด็นโดยใช้เหตุผล เพื่อไปสู่การตัดสินใจอย่างรอบคอบและรอบ
ด้านมากขึ้น  ความสามารถในการคิดมีความสำคัญยิ่งสำหรับการศึกษาในปัจจุบัน และเป็นจุดหมายหนึ่งของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งเป็นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เพื่อนำไปสู่
การสร้างองค์ความรู้เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม เพราะความสามารถในการคิด
มีความจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังมีนักการศึกษากล่าวถึงความสำคัญของทักษะการคิดในยุค
ศตวรรษท่ี 21 ว่า ทักษะท่ีสำคัญท่ีสุด คือ ทักษะการคิดของบุคคลและทักษะชีวิต เพื่อจะสามารถดำรงชีวิตอยู่
ได้อย่างสันติสุขในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน (วัชรา เล่าเรียนดี , 2555)  ซึ่ง
สอดคล้องกับประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551) ที่ได้กล่าว ว่าประโยชน์ของการคิดจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลง 
 การเพิ่มคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนเป็นผู้ที่มี
บทบาทสำคัญโดยตรงต่อการจัดการเรียนรู้ จึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการการจัดกิจกรรมให้แก่
ผู้เรียน โดยศึกษาทักษะสำคัญที่ผู้เรียนพึงมี รูปแบบการสอน วิธีการสอน เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ตลอดทั้งนวัตกรรมต่าง ๆ มาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันมี
นักการศึกษาได้คิดค้นรูปแบบการสอน วิธีการสอนและเทคนิคการสอน ได้แก่ การเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นวิธีเรียนรู้แบบกลับทาง คือเรียนวิชาท่ีบ้านทำการบ้านท่ีโรงเรียน วีดิทัศน์
บทเรียนท่ีอยู่บนห้องเรียนออนไลน์ช่วยให้นักเรียนไม่จำเป็นต้องใช้เวลาท่ีโรงเรียนในการเรียนเนื้อหาวิชา แต่ใช้
เวลาให้เกิดคุณค่าต่อตนเองคือใช้สำหรับฝึกแปลงเนื้อหาความรู้ไปเป็นสาระหรือความเข้าใจท่ีเช่ือมโยงกับโลก
หรือกับชีวิตจริงซึ่งช่วงเวลาฝึกหัดนี้ ต้องการความช่วยเหลือจากครูมากกว่าตำรา (วิจารณ์ พานิช , 2556)     
การเร ียนรู ้ร ่วมกัน (Collaborative Learning) เป็นการจัดการเร ียนร ู ้อ ีกรูปแบบหนึ่ งที ่ ให ้ผ ู ้ เร ียนที ่มี
ความสามารถที่แตกต่างกันมารวมกลุ่มทำงานร่วมกันในกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 3-6 คน โดยสมาชิกในกลุ่ม
จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีการแบ่งปันด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่องานร่วมกัน ผู้เรียนได้
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ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ส่งเสริมพึ่งพาซึ่งกันและกัน ช่วยกันสร้างและแบ่งปันความเข้าใจในแนวคิดร่วมกัน 
รวมทั้งการแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (ทิศนา แขมมณี , 2559; สุรางค์ โค้วตระกูล, 2559)         
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ( learner-
centered approach) ซึ่งได้รับแนวคิดมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมและมุมมองการเรียนรู้โดยการสรา้ง
ความรู ้ทางสังคม (socio-constructivist perspective) ซึ ่งการวิจัยของ Johnson and Johnson (1994) 
พบว่า เมื่อนักเรียนท่ีมีความสามารถได้ทำงานร่วมกันกับเพื่อนท่ีไร้ความสามารถ  ผลท่ีได้คือผู้เรียนเห็นอกเห็น
ใจและเอาใจใส่เพื่อนด้วยความบริสุทธิ์ใจ สามารถมองสถานการณ์ได้หลากหลายมุมมองและสามารถปรับตัวได้
ดีขึ้น 
 ธรรมชาติของการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์มีความเกี ่ยวข้องกับการสืบเสาะหาความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความร ู ้ เป ็นรูปแบบการเรียนการสอนที ่ใช ้ตามทฤษฎีการสร ้างความรู้  
(Constructivism)  ซึ่งกล่าวไว้ว่า เป็นกระบวนการที่นักเรียนจะต้องสืบค้น เสาะหา สำรวจ ตรวจสอบ และ
ค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้น อย่างมี ความหมาย จึงจะ
สามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเอง และเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้ อย่างยาวนาน  สามารถนำมาใช้
ได้เมื่อมีสถานการณ์ใด ๆ มาเผชิญหน้า การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานมีความสำคัญมากในการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นกลวิธีการเรียนรู้ท่ีผู้สอนต้องนำมาใช้ในการศึกษาทุก ๆ ระดับ ซึ่งการเรียนรู้จะต้อง
แตกต่างไปจากการสืบเสาะหาความรู้แบบเดิมท่ีผ่านมา เพื่อช่วยฝึกให้นักเรียนมีความสามารถในการสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific inquiry abilities) การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended leaning)  
เป็นการรวมนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้าด้วยกันด้วยการมีปฏิสัมพันธ์บนการเรียนแบบ
ออนไลน์และการมีส่วนร่วมในการเรียนแบบด้ังเดิมคือในห้องเรียน นั่นคือ เป็นการประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอนโดยการผสมผสานระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้าหรือการเรียนในห้องเรียนและการเรียนบนเว็บ  ซึ่งเป็น
การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนร่วมกันสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 จากการวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม จากผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ผลการทดสอบระดับ     
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ผลการทดสอบรายวิชาชีววิทยาของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบว่า มีผล
การประเมินสอดคล้องกันว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับพอใช้ และยัง
พบอีกว่าผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดไตร่ตรอง อยู่ในระดับพอใช้เช่นกัน และเมื่อวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่ก ็พบว่า 
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดของผู้เรียน
เช่นเดียวกัน  ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาท่ีท้าทายให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ต้องหาแนวทาง  สร้างนวัตกรรมท่ีดีท่ีสุด
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 ในช่วงเดือนปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 พบว่าประเทศไทยเกิดการระบาดของโรคโควิด- 
19 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงมากขึ้น อันอาจจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 1            
ปีการศึกษา 2563  และภาคเรียนต่อ ๆ ไป ซึ่งจะมีผลให้การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นปรกติ และไม่ต่อเนื่อง 
จะทำให้การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งหมด เนื่องจากมีสาระ
การเรียนรู้และตัวช้ีวัดตามหลักสูตรค่อนข้างมาก ซึ่งสภาพจริงของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีผ่านมาก็ไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ท้ังหมดอยู่แล้ว เนื่องจากมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่น ๆ ท่ีเข้ามาแทรกแซงเวลา
เรียนของนักเรียนบ่อยครั้ง จึงก่อให้เกิดปัญหาของการจัดการเรียนรู้มาโดยตลอด ยิ่งมีสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด 19  ยิ่งจะทำให้การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน มีปัญหามากยิ่งขึ้น และประกอบกับความก้าวหน้า
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ทางเทคโนโลยี การเรียนการสอนจะเป็นระบบออนไลน์มากขึ้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึงตระหนักในปญัหานี้ 
และมุ่งท่ีจะสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามธรรมชาติของวิชา
วิทยาศาสตร์ ที่จะต้องใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ หากการจัดการเรียนรู้เน้นบรรยายให้ความรู้มากไป จะส่งผลให้ขาดความร่วมมือระหวา่ง
ครูและนักเรียน ทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายและไม่กระตือรือร้นในการเรียนรู้ จนเป็นการสร้างลักษณะ
นิสัยให้นักเรียนคุ้นเคยกับการเป็นผู้รับข้อมูลเพียงอย่างเดียว   
 จากสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว การจัดการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าหรือ     
การเรียนการสอนบนเว็บอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้และการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ การ
ผสมผสานรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอนและส่ือการสอนท่ีหลากหลาย อย่างลงตัวและสอดคล้อง
กันอย่างเหมาะสม จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะบูรณาการระหว่างการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในช้ัน
เรียนกับการเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านผ่านเว็บและแอพริเคชันต่าง ๆ ที่ยังคงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และการเรียนรู้
ร่วมกัน  ดังนั้นผู ้วิจัยจึงสนใจพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดผสมผสานและการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ด้วยตนเอง แล้วนำสิ่งที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเองมาต่อยอดความรู้ให้มากขึ้น ลึกขึ้น ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันในช้ัน
เรียน ผ่านกระบวนการกลุ่ม แลกเปล่ียน โต้แย้งด้วยเหตุผลอย่างเหมาะสม น่าจะเป็นรูปแบบท่ีตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อไป 
 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่ต้องการจัดการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน           
ยางชุมน้อยพิทยาคม 
 2.  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาตามแนวคิดผสมผสานและห้องเรียน  
กลับด้านโดยใช้การสืบเสาะหาความรู ้ที ่เน ้นวิธ ีเปิดเป็นฐานการเรียนรู ้ร ่วมกันในความปรกติใหม่ ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 80/80 
 3.  เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาตามแนวคิดผสมผสาน
และห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ท่ีเน้นวิธีเปิดเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันในความปรกติใหม่ 
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 

วิธีดำเนินการวิจัย  
 ประชากร  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ  ยโสธร 
รวมทั้งหมด  431 คน 
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  กลุ่มตัวอย่าง  
  ตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1 หอง 
35 คน ได้มาจากการเลือกห้องเรียนแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ : รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาตามแนวคิดผสมผสาน และ
ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ท่ีเน้นวิธีเปิดเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกนัในความปรกติใหม่ 
(LGIBCL9steps) 
 ตัวแปรตาม ได้แก่  1) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้  
 ขอบเขตเนือ้หา 
 ครอบคลุมเนื้อหารายวิชาชีววิทยาเรื่องโครโมโซมและสารพันธุกรรมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ2560) 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีต้องการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X =4.88, S.D.=0.33) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ LGIBCL9steps มีความ
เหมาะสม ในระดับมาก ( X =4.45, S.D.=0.59) คู่มือการใช้รูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (X =
4.56, S.D.=0.50)  แผนการจัดการเรียนร ู ้ม ีความเหมาะสมในระดับมากที ่สุด ( X =4.56, S.D.=0.50)   
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกข้อมีค่า IOC=1.00 ค่า p ระหว่าง 0.35-0.80  และค่า r  ระหว่าง 
0.30-0.70 ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.91 แบบทดสอบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทุกข้อมีค่า IOC=1.00 
ค่า p ระหว่าง 0.35-0.65 และค่า r ระหว่าง 0.40-0.80 ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.81 และแบบสอบถามความ
พึงพอใจที่ทุกข้อคำถามมีค่า IOC=1.00 และมีความเหมาะสมมากที่สุด ( X =4.60, S.D.= 0.55 ถึง ( X =
4.80,S.D.=0.45)  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. สอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีต้องการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
จากครูและนักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลยกร่างรูปแแบการจัดการเรียนรู้ 
 2. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
แบบทดสอบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
 3. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนรูด้้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที (t-test for Dependent Sample)   
 ผลการดำเนินงานวิจัย 
 ตอนท่ี 1  ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน       
 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที ่ต้องการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม จากการสอบถามครูผู้สอนและนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย แสดงดังตาราง 1 และ
ตาราง 2 
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ตาราง 1 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของครูต่อสภาพการจัดการเรียนรู้ 
            วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
 

การประเมิน 
สภาพปัจจุบัน สภาพท่ีต้องการ 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2.90 0.86 ปานกลาง 4.63 0.57 มากท่ีสุด 
ด้านการใช้ส่ือการเรียนการสอน 2.60 0.71 ปานกลาง 4.71 0.54 มากท่ีสุด 
ด้านการจัดการช้ันเรียน 2.70 0.94 ปานกลาง 4.68 0.57 มากท่ีสุด 
ด้านการวัดและประเมินผล 2.83 0.85 ปานกลาง 4.68 0.57 มากท่ีสุด 
รวมทุกด้าน 2.82 0.86 ปานกลาง 4.66 0.56 มากท่ีสุด 

 จากตาราง 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมของครูผู ้สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน     
ยางชุมน้อยพิทยาคม ท่ีมีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กับสภาพท่ีต้องการในการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง (X̅=2.82, S.D.=0.86) และอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.66, S.D.= 
0.56)  ตามลำดับ ซึ่งหมายความว่าโดยรวมแล้วครูผู้สอนเห็นด้วยกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินการด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดผสมผสานและห้องเรียนกลับ
ด้านโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ท่ีเน้นวิธีเปิดเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันในความปรกติใหม่ 
 
ตาราง 2  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนต่อสภาพการจัดการเรียนรู้ 
            วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
 

การประเมิน 
สภาพปัจจุบัน สภาพท่ีต้องการ 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2.83 0.81 ปานกลาง 4.64 0.56 มากท่ีสุด 
ด้านการใช้ส่ือการเรียนการสอน 2.57 0.73 ปานกลาง 4.72 0.53 มากท่ีสุด 
ด้านการจัดการช้ันเรียน 2.69 0.83 ปานกลาง 4.69 0.56 มากท่ีสุด 
ด้านการวัดและประเมินผล 2.87 0.77 ปานกลาง 4.68 0.53 มากท่ีสุด 

รวมทุกด้าน 2.78 0.80 ปานกลาง 4.67 0.55 มากท่ีสุด 
 

 จากตาราง 2  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมของนักเรียนในโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมที่มี
ต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กับสภาพท่ีต้องการในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ อยู่
ในระดับปานกลาง (X̅=2.78, S.D.=0.80)  และอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅=4.67, S.D.= 0.55)  ตามลำดับ ซึ่ง
หมายความว่า โดยรวมแล้ว ผู้เรียนเห็นด้วยกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านต่าง 
ๆ ท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดผสมผสานและห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การสืบเสาะหา
ความรู้ท่ีเน้นวิธีเปิดเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันในความปรกติใหม ่
 ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาแบบ LGIBCL9steps สำหรับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีรายละเอียดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 
 หลักการ คือ ใหผู้้เรียนกำหนดคำถามจากสถานการณ์ท่ีครูกำหนด แล้วใช้คำถามของตนเองไป
สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองที่บ้าน แล้วนำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้
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ร่วมกันในห้องเรียน ครูทำหน้าที่เป็นโค้ช ผู ้เรียนได้รับการโค้ชแบบ Real time  จากผู้สอนแบบออนไลน์ 
(Online coaching)   
 กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 9 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ขั้นที่ 1) การสะท้อน
คิดทบทวนความรู้เดิม  (Reflect on previous knowledge)  ขั้นที่ 2) เปิดคำถามริเริ ่มสู ่การเรียนรู ้ใหม่ 
(Initiation) ขั้นที่ 3) วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล (Planning) ขั้นที่ 4) ลงมือปฏิบัติและเก็บรวบรวมข้อมูล 
(Doing and Gathering) ขั ้นที ่  5) การจัดกระทำและนำเสนอข้อมูลหลักฐาน (Data Processing and 
Presentation)   ขั้นที่ 6) สร้างคำอธิบายและลงข้อสรุปตอบคำถามริเริ ่ม (Explanation and Conclusion)  
ขั้นที่ 7)  การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) ขั้นที่ 8) ขยายและเชื่อมโยงความรู้ (Elaboration)    
ขั้นที่ 9) ประมวลความรู้สู ่การนำไปใช้ (Consolidate knowledge into application) ผู้วิจัยได้ออกแบบ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ “LGIBCL9steps”   ดังภาพประกอบ 1 
 

 
ภาพประกอบ 1  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ LGIBCL9steps 

 
 เมื่อนำไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มใหญ่ ที่ไม่ใช่ตัวอย่าง จำนวน 42 คน  ซึ่งเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม นำข้อมูลที่ได้มาหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่ามี
ประสิทธิภาพด้านพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 82.45/81.67 และมีประสิทธิภาพเสริมสร้างทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  79.88/78.33   
 ตอนท่ี 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ LGIBCL9steps สำหรับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 3 ข้อ ดังนี้ 
 สมมติฐานข้อที ่  1 น ักเร ียนที ่ เร ียนด้วยรูปแบบการจัดการเร ียนรู ้ว ิชาชีวว ิทยาแบบ  
LGIBCL9steps  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตาราง 3 
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ตาราง 3  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง โครโมโซมและสารพันธุกรรม  
               ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาแบบ LGIBCL9steps 
 

การทดสอบ n k X̅ S.D. t 
ก่อนเรียน 35 40 13.43 2.57 29.22** 
หลังเรียน 35 40 31.46 3.86  

 

**มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 จากตาราง 3  พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง โครโมโซมและสาร
พันธุกรรม ของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ LGIBCL9steps หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ก่อน เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อท่ี 1  
 สมมติฐานข้อท่ี 2 น ักเร ียนที ่ เร ียนด้วยรูปแบบการจัดการเร ียนรู ้ว ิชาชีวว ิทยาแบบ 
LGIBCL9steps มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ผลวิเคราะห์ข้อมูลดังตาราง 4 
 
ตาราง 4  เปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  
            วิชาชีววิทยาแบบ LGIBCL9steps 
 

การทดสอบ n k X̅ S.D. t 
ก่อนเรียน 35 20 6.97 1.20 28.98** 
หลังเรียน 35 20 14.89 1.73  

 

**มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

 จากตาราง 4  พบว่า คะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ LGIBCL9steps หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2  
 สมมติฐานข้อที่ 3  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิชาชีววิทยารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาแบบ LGIBCL9steps อยู่ในระดับมากขึ้นไป  ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังตาราง 5 
 
ตาราง 5  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ LGIBCL9steps 
 

การประเมิน X̅ S.D. แปลผล 
     ด้านการจัดการเรียนรู้ 4.53 0.62 มากท่ีสุด 
     ด้านบรรยากาศในการเรียน 4.60 0.58 มากท่ีสุด 
     ด้านการวัดและประเมินผล 4.62 0.56 มากท่ีสุด 
     รวมด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 4.56 0.63 มากท่ีสุด 
     รวมทุกด้าน 4.56 0.61 มากท่ีสุด 
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 จากตาราง 5  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที ่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบ         
การจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาตามตามแบบ LGIBCL9steps ประกอบด้วย 4 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด (X̅ = 4.56, S.D. = 0.61)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 1) ด้านการจัดการเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  (X̅ = 4.53, S.D. = 0.62)  เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ทุกรายการอยู่ในระดับมากขึ้นไป  2) ด้าน
บรรยากาศในการเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.60,  S.D. =0.58)  เมื่อพิจารณารายประเด็น
พบว่า ทุกรายการอยู่ในระดับมากท่ีสุด  3) ด้านการวัดและประเมินผลภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ =4.62, 
S.D. =0.56)  เมื ่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ทุกรายการอยู่ในระดับมากที่สุด  4) ด้านประโยชน์ที ่ได้รับ 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.56,  S.D. =0.63)  เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ทุกรายการอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้   
 1.  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่ต้องการในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จาก
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบมีความสอดคล้องกันว่า สภาพปัจจุบันมี
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดผสมผสานและห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ที่เน้นวิธีเปิดเป็น
ฐานการเรียนรู้ร่วมกันในความปรกติใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งครูและนักเรียนมีความต้องการในการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดผสมผสานและห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การสืบเสาะหาความรู ้ที่เน้น      
วิธีเปิดเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันในความปรกติใหม่ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาตามแนวคิดผสมผสานและห้องเรียน
กลับด้านโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ที ่เน้นวิธีเปิดเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันในความปรกติใหม่ พบว่า
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 4) การวัดและ
ประเมินผล และ 5) เงื ่อนไขสำคัญในการนำรูปแบบไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จ  รู ปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
พัฒนาขึ้นมีระดับความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 
80/80 
 3. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาตามแนวคิดผสมผสานและห้องเรียน      
กลับด้านโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ท่ีเน้นวิธีเปิดเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันในความปรกติใหม่  พบว่า คะแนน
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01   
 4. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาตามแนวคิดผสมผสานและห้องเรียนกลับ
ด้านโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ท่ีเน้นวิธีเปิดเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันในความปรกติใหม่  พบว่า คะแนนเฉล่ีย
การคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา
ชีววิทยาตามแนวคิดผสมผสานและห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ที่เน้นวิธีเปิดเป็นฐานการ
เรียนรู้ร่วมกันในความปรกติใหม่ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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อภิปรายผล 
 1. ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา ผู้วิจัย
สังเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended leaning)  การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  และการออกแบบการเรียนรู้ในความ
ปรกติใหม่  (Learning design in new normal)  นำไปบูรณาการใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของเทคนิค
การสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry–Based Learning) และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของเทคนิคการเรียนรู้
ร่วมกัน (Collaborative Learning : CL)  เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาแบบ LGIBCL9steps ท่ี
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถนําไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะการพัฒนารูปแบบนั้นดำเนิน
อย่างเป็นขั้นตอน กล่าวคือ ผู้วิจัยได้เริ่มพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ภายใต้แนวคิดและทฤษฎี Constructivism และการเรียนรู้ท่ีใช้การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน โดยใช้ใน
บริบทท่ีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กับสังคมซึ่งจะทำให้การเรียนนั้นมีความหมายกับผู้เรียนอย่างแท้จริง นอกจากนั้น
ผู้วิจัยทำการสำรวจสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และสภาพที่ต้องการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ แล้วทำการวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา ซึ่งได้
รูปแบบที่ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้  9 ขั้นตอน  สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ของ จอยซ์และวีล (Joyce & Weil, 2009)   สอดคล้องกับทฤษฎีของเควิน ครูส (Kevin Kruse, 2009) 
เป็นหลักในการสร้างรูปแบบที่เรียกกันทั่วไปว่า ADDIE Model  สอดคล้องกับพื้นฐานปรัชญาการเรียนรู้ด้วย
การปฏิบัติ “Learning by Doing” ของ John Dewey และวิธีสืบเสาะหาความรู้ ของนักการศึกษาจากกลุ่ม 
BSCS (Biological Science Curriculum Study)  แนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน (Partridge et al., 2011) แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (วิจารณ์ พานิช , 
2556) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (วัชรา เล่าเรียนดี , 2556; พิมพ์พันธ์ เดชคุปต์ และ
คณะ, 2556)  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกัน  (Lin., 2015; Zarei & Gilani, 2013; Alvarez et 
al., 2013; บรรพต สร้อยศรี, 2556)  การออกแบบการเรียนรู้ในความปรกติใหม่ หรือ สภาพ new normal 
ทางการเรียนรู้  (วิชัย วงษใหญ่ และมารุต พัฒผล, 2563)  
 รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ว ิชาชีววิทยาแบบ LGIBCL9steps ได้ร ับการประเมินรับรอง       
ความสอดคล้องและความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เช่ียวชาญ ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ และมีการนำไปศึกษานำร่อง เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของ
รูปแบบ ความเหมาะสมของเวลาและกิจกรรมการเรียนรู้ ก่อนนำไปทดลองใช้จริง พบว่ามีประสิทธิภาพ 
(E1/E2)  ด้านพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เท่ากับ 82.45/81.67 และมีประสิทธิภาพเสริมสร้างการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ เท่ากับ  79.88/78.33  ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้น จึงมีความเหมาะสมนำไปใช้
ได้ตามวัตถุประสงค์ 
 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาแบบ LGIBCL9steps มีผลสรุปดังนี้ 
     2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง โครโมโซม และสารพันธุกรรม ก่อนและ
หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาแบบ LGIBCL9steps พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยข้อที่ 1  ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาตามแบบ LGIBCL9steps เป็นรูปแบบจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง และใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ที่เพิ่มบทบาทให้ผู้เรียนเป็นผู้คนพบ
ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มบทบาทของครูให้ทำหน้าท่ีเป็นโค้ชมากขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้เองท่ี
บ้านและให้ทำกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านและ
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ผสมผสานเทคนิควิธีการ ส่ือการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงส่ือ สามารถเข้าถึงส่ือได้ทุกท่ีทุกเวลา
โดยไม่จำกัด ส่งผลให้สามารถกระตุ้นผู้เรียนตระหนักถึงการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง และเกิดทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถใช้เวลาเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยผ่านการทำกิจกรรมกลุ่ม หากมีข้อ
สงสัยนักเรียนสามารถได้รับคำแนะนำจากครูผู้สอนได้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพราะครูมีการใช้
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนนอกห้องเรียนแบบ real time chat  บน messenger  ของ facebook  
นักเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากคลิปวีดิโอที่ครูจัดทำขึ้น ผ่านห้องแชทหรือห้องเรียนออนไลน์ที่ครูสร้างขึ้น 
ได้ทุกที่ทุกเวลา นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ในด้านการสืบค้นความรู้ด้วยตนเอง และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน จนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านของ       
อาลาวีย๊ะ สะอะ (2559) ที่ได้ทำการวิจัยศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดปัตตานี  ปีการศึกษา 2558  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ของธนาวุฒิ ลาตวงษ์ (2558) ท่ีได้พัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 5A  ขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 3 แนวคิด ได้แก่ แนวคิด     
การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม แนวคิดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ และแนวคิดการจัดการเรียนรู้
โดยใช้อภิปัญญา พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบ    
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 5A หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สอดคล้องกับปราณี คำภีระ (2563) ที่ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ชีววิทยาแบบสืบเสาะหาความรู้ (7Es) เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า       
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และสอดคล้องกับงานวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานของ
ศรัณย์รัชต์ บุญญานุรักษ์ (2560)  ได้ศึกษาผลการเรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ี
มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนแบบผสมผสานด้วย
วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคล้องกับ Drysdale et al. (2013) ที่ได้ทำการสังเคราะห์งานวิจัย
ระดับปริญญาเอกและปริญญาโทท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบผสมผสานจำนวน 205 เล่ม ผลการศึกษาพบว่า
มีผู้ทำการศึกษาวิจัยกับกลุ่มผู้เรียนระดับอุดมศึกษากว่า 158 เล่มคิดเป็น 77% และศึกษาถึงผลที่เกิดขึ้นดา้น
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจำนวน 58 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 28.30% และจากการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น  และสอดคล้องกับงานวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการ
เรียนรู้ร่วมกันของอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (2560) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยการเรียนรู้ร่วมกันแบบผสมผสานท่ีมีต่อความสามารถในการทำงานกลุ่ม วิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 4  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนรู้ร่วมกันแบบผสมผสาน
ท่ีมีต่อความสามารถในการทำงานกลุ่ม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  แสดงให้เห็นว่า 
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การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกัน และรูปแบบ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสืบ
เสาะหาความรู้ ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นดังนั้น การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้จากแนวคิดดังกล่าวของผู้วิจัยเป็นรูปแบบ LGIBCL9steps สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้นได้จริง 
     2.2 ผลการทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการใช้แบบ LGIBCL9steps 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบสูงกว่าคะแนนเฉล่ียของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2  ทั้งนี้เป็นเพราะการ
จัดการเรียนรู้ชีววิทยาตามแนวคิดผสมผสานและห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ที่เน้นวิธีเปิด
เป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันในความปรกติใหม่ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)  ซึ่งในการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนจะต้องเป็นผู้กระทำ (Active) และสร้างความรู้ 
การผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเข้าด้วยกันกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ด้วย
ตัวผู้เรียนเอง และการให้ผู้เรียนใช้ข้อมูลความรู้ท่ีสืบเสาะได้นั้นมาเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับส่ือ
การเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ  มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และครูผู้สอนโดยครูทำหน้าท่ีเป็น
โค้ช  จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการโต้แย้ง คิดไต่ตรองด้วยเหตุด้วยผล ท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธข้อมูลท่ี
ปรากฏตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  การมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนให้สูงขึ้นได้  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านของศิริรัตน์ อุ่นเกิด (2560) ที่ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู ้แบบ          
สืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับกลวิธีการสอนตามแนวคิด PCK กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
3/1  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เฉล่ียเท่ากับ 22.20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.00 และมีนักเรียน
ท่ีผ่านเกณฑ์ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 88.57  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้สอดคล้องกับณัฐพร ฐิติมโนวงศ์ (2562)  
ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้ดว้ย
นวัตกรรมห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยนวัตกรรม
ห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง หิน ดิน แร่ และธรณีกาล มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้านหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคล้องกับ Wright (2015) ได้กล่าวถึงการศึกษาการจัดการเรียน   
การสอนห้องเรียนกลับด้านเพื่อแก้ปัญหาทักษะการคิดในวิชาชีววิทยา เรื ่องเซลล์และพันธุศาสตร์สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ที ่โรงเรียนเกลนวูด (Glenwood School) พบว่า การเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดของนักเรียนให้ดีขึ้น และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของวิทวัส ดวงภุมเมศ (2559)  ท่ีได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความสามารถการส่ือสารวิชา
วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) จำนวน 31 คน  ผลการศึกษาพฤติกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกันด้านการร่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบว่า นักเรียนสามารถแสดงออกถึงการ
ระดมความคิด  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการสืบเสาะหาความรู้ของตนกับสมาชิกภายในกลุ่ม มีการสลับ
การสอนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองโดยการจับคู่อภิปรายถ่ายทอดไปยังกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
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ผู้เรียนกับผู้สอน มีการใช้อ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ มาประกอบการทำกิจกรรมได้ การร่วมกันดำเนินการใน
การจัดกระทำข้อมูลความรู้พบว่านักเรียนสามารถแสดงออกถึงการร่วมกันแสดงการเรียงลำดับความสำคัญและ
ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงของข้อมูลสารสนเทศ จากข้อค้นพบ ด้วยวิธีการอย่างหลากหลายได้  แสดงให้เห็นว่า 
การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ LGIBCL9steps ช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ให้เพิ่มสูงขึ้นได้ ซึ่งเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งท่ีจำนำมาใช้จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  
     2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาตามแบบ 
LGIBCL9steps อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 3  ท้ังนี้เป็นเพราะ ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้
ท้ังแบบออนไลน์ และการเรียนรู้ในห้องเรียนท่ีต่อเนื่อง เน้นให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักเรียน
ต้ังคำถาม และใช้คำถามของตนเองท่ีต้ังขึ้นไปสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองท่ีบ้าน ใช้ห้องเรียนบน messenger  
ของ facebook  เป็นช่องทางการติดตามการเรียนรู้ที่บ้านของนักเรียนแบบ real time chat  ส่วนการเรียนรู้
ในห้องเรียนนั้นเป็นห้องเรียนท่ีครูผู้สอนเปิดพื้นท่ีให้เป็นพื้นท่ีการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มท่ี ซึ่งนักเรียนจะ
ได้นำผลจากการเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ ในกลุ่ม นักเรียนได้ปฏิบัติซ้ำ ๆ  จน
กลายเป็นการเรียนท่ีเคยชิน และสนุกสนานอยู่เสมอ ประกอบกับการท่ีครูมีส่ือให้ศึกษาท่ีบ้าน ได้ทุกท่ีทุกเวลา
ตามต้องการและสามารถหยุดคลิปเพื่อจดบันทึกข้อมูลต่างๆ และยังสามารถแก้ปัญหาถ้าขาดเรียนในเนื้อหานั้น 
มีการวัดและประเมินผลสอดคล้องเหมาะสม เนื ่องจากครูมีการประเมินอยู่อย่างสม่ำเสมอและมีความ
หลากหลายวิธี  จึงส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอาลาวีย๊ะ สะอะ (2559) ท่ี
ได้ทำการวิจัยศึกษาผลผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี  พบว่า นักเรียนมีความ       
พึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านในระดับมากสอดคล้องกับ Tucker (2013)  พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจและสนุกกับการเรียน  ชอบแนวทางการเรียน ในห้องเรียนกลับด้านมากกว่าการเรียนการสอน
แบบดั้งเดิม แสดงให้เห็นว่า การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ LGIBCL9steps ส่งผลให้นักเรียน     
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1.  ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
      1.1  การใช้ร ูปแบบการจัดการเร ียนร ู ้ว ิชาชีวว ิทยาแบบ LGIBCL9steps ให้ เกิด
ประสิทธิภาพ ครูต้องจัดระบบการเรียนในห้องเรียนและห้องเรียนออนไลน์ให้สอดคล้องสัมพันธ์กันอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มในช้ันเรียน  ครูลดการ
สอนเน้นการเป็นโค้ช ต้องเปิดพื้นท่ีการเรียนรู้ให้เป็นของผู้เรียนให้มากขึ้น 
      1.2  ครูต้องมั่นใจว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถและความพร้อมในการใช้และเข้าถึง
เทคโนโลยี  ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีจะทำให้การนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาแบบ LGIBCL9steps ไป
ใช้ให้เกิดความสำเร็จ  
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งต่อไป 
      2.1  ควรมีการวิจัยเพื ่อศึกษาผลของรูปแบบการจัดการเร ียนรู ้ว ิชาชีววิทยาแบบ 
LGIBCL9steps ต่อความสามารถในการคิดแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบนี้สมารถ
พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะคิดแบบอื่น ๆ ในศตวรรษท่ี 21     
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      2.2  ควรมีการวิจัยเพื ่อศึกษาผลของรูปแบบการจัดการเร ียนรู ้ว ิชาชีววิทยาแบบ 
LGIBCL9steps ต่อการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ช่ือเรื่อง   การใช้วิธีการโค้ชแบบออนไลน์ผ่านบริบทในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการประเมินและ 
 ออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนท่ีเรียน 
 โครงงานวิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
 

ช่ือผู้วิจัย  นายผจญภัย  เครื่องจำปา  ครูชำนาญการพิเศษ 
            โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 
 
 

บทคัดย่อ 
 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)  ศึกษาแนวทางการโค้ชแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความร ู ้ทางว ิทยาศาสตร์ผ ่านบริบทใน
ชีวิตประจำวัน 2) ศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการได้รับการโค้ชผ่านบริบทในชีวิตประจำวัน  3) เปรียบเทียบคะแนน
เฉล่ียสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลังการได้รับการโค้ช
กับคะแนนของเกณฑ์ผ่านร้อยละ 60  4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการโค้ชแบบออนไลน์ผ่าน
บริบทในชีวิตประจำวัน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 35 คน  ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบประเมินสมรรถนะการประเมินและออกแบบ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และแบบประเมินความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ประกอบด้วย  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย พบว่า 
 1. แนวทางการโค้ชแบบออนไลน์ผ่านบริบทในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ          
การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การตระหนักรู้และ
เข้าใจพื้นฐานนักเรียน  2) การวางแผนการโค้ช 3) การดำเนินการโค้ช ด้วยวิธีการดังนี้ (1) การโค้ชเชิงบวก    
(2) การให้ข้อมูลและป้อนคำถามเชิงสร้างสรรค์ (3) การเข้าร่วมเรียนรู้และช่วยเเสริม  4) การประเมินเพื่อการ
พัฒนา และ 5) การให้ข้อมูลย้อนกลับ   
 2. นักเรียนที่ได้รับการโค้ชแบบออนไลน์ผ่านบริบทในชีวิตประจำวันมีคะแนนสมรรถนะ       
การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช้ีเพิ่มขึ้นทุกคน และคะแนนเฉล่ียโดย
ภาพรวมมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 3. นักเรียนที่ได้รับการโค้ชแบบออนไลน์ ผ่านบริบทในชีวิตประจำวันมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
 
 

คำสำคัญ: การโค้ชออนไลน์, การประเมิน, กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
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บทนำ 
 ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนจะใช้และพึ่งพาเทคโนโลยีเป็น
หลัก ทุกคนจะพยายามเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมที่เน้นเทคโนโลยีที่ตองอาศัยเทคนิคและ
ความชํานาญใหม่ ๆ เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำงาน การดำเนินชีวิต และการแก้ไขปัญหา การ
พึ่งพากันในระดับโลก เกิดความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน สังคมชนบทจะไม่ต่างจากสังคมเมืองท่ียึด
โยงอยูกับการค้าและบริการที่ตั้งอยู่บนวิถีชีวิตสมัยใหม่ การสาธารณสุขจะทันสมัย ไร้พรมแดน คนจะอายุยืน
มากขึ้น การพบหน้ากันจะลดลง การสนทนาจะผ่านทางเทคโนโลยีมากขึ้น เป็นสังคมก้มหน้า ปรากฏการณ์
ดังกล่าวจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทักษะการดำเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 มากยิ่งขึ้น การเตรียมความ
พร้อมให้นักเรียนมีวิถีชีวิตและมีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 นั ่นคือทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)      
เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด การปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้
นักเรียนมีความรู้ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน จึงเป็นสิ่งจำเป็น  เครือข่ายองค์กร
ความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership For 21STCentury Skills) ท่ีมีช่ือย่อว่า 
เครือข่าย P21 ได้พัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยผสมผสานองค์ความรู้พื้นฐานโดย
มุ่งเน้นไปที่การอ่าน (Reading) การเขียน(Writing) คณิตศาสตร์ (Arithmetic) หรือที่เรียกว่า 3Rs เข้ากับ
ทักษะชีว ิตและอาชีพทำงาน (Life and Career Skills) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and 
Innovation Skills)  โดยมุ่งเน้นไปที่การคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) การสื่อสาร (Communication)   
การร่วมมือ (Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) หรือท่ีเรียกว่า 4C’s และ ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) เข้าด้วยกัน เพื่อความสำเร็จของผู้เรียน
ทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต การให้การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ 
(perspectives) จากกระบวนทัศน ์แบบดั ้ง เด ิม ( tradition paradigm) ไปส ู ่กระบวนทัศน ์ใหม ่ (new 
paradigm)  ครูต้องมีความรู้ความสามารถในการสอนแบบบูรณาการ ใช้กลยุทธ์ในการสอนที่หลากหลาย       
ในชั้นเรียน ให้นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้ ให้โลกของนักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของ
กระบวนการเรียนรู้ สร้างการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติมากไปกว่าการได้รับความรู้แบบง่าย ๆ  และการ
สนับสนุนของบุคลากรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องโลกแห่งความ
จริงตามบริบทศตวรรษที่ 21  ระบบสนับสนุนการศึกษาต้องมีมาตรฐานและการประเมินที่มุ่งเน้นไปที่ความรู้
เนื้อหาและความเช่ียวชาญ มีมาตรฐานการเรียนรู้เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถแก้ปัญหา
ได้ ใช้แบบทดสอบมาตรฐานท่ีมีคุณภาพสูงในช้ันเรียนและหลังการเรียน การเรียนรู้ต้องก้าวข้ามสาระวิชา ไปสู่
การเรียนรู้ทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (21ST Century Skills) ที่ครูต้องไม่สอนแต่ต้องออกแบบ
การเรียนรู้ และอำนวยความสะดวก (facilitate) ในการเรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทำ 
แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตัวนักเรียนเอง การเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL (Project-
Based Learning) (วิจารณ์ พานิช, 2555)  เป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของนักเรียนโดยครูช่วยแนะนำ 
และช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถ ประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง
ได้  ซึ่งเป็นการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะและทัศนคติ ให้นักเรียนมีความตระหนักในสภาพแวดล้อม และมี
ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (the ability to handle knowledge effectively in order to use 
it creatively)  ถือเป็นทักษะที่สำคัญจำเป็นสำหรับการเป็นนักเรียนในศตวรรษที่ 21  ดังนั้นการสอนต้อง
มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบสืบค้น (Inquiry - Based Learning) การเรียนรู้จากการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem- 
Based Learning) และทักษะการคิดท่ีสูงขึ้น ถือเป็นส่ิงท่ีท้าทายความสามารถของครูในการท่ีจะพัฒนานักเรียน
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ให้มีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก (optimism) 
ที่มีทั้งความสำเร็จและมีความสุข  ครูผู้สอนต้องตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ี
มุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนให้มากท่ีสุด   
 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ ่งเป็น
กระบวนการค้นหาคำตอบเป็นการส่วนตัวหรือการทำงานร่วมกันของกลุ่มคนท่ีมีความสนใจเดียวกัน อย่างเป็น
ระบบ รอบคอบ มีอิสระ และไม่เป็นลำดับข้ันท่ีตายตัว แต่มีลักษณะสำคัญประกอบด้วย 1) คำถามท่ีสามารถหา
คำตอบหรือตรวจสอบได้ 2) ข้อมูลหลักฐานทั้งเชิงประจักษ์ (Empirical Evidence) และจากที่ผู ้อื ่นค้นพบ       
3) การทำความเข้าใจ วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ แล้วหาความสัมพันธ์ของข้อมูล และสร้างคำอธิบายเพื่อตอบ
คำถามที่สงสัย 4) การเชื่อมโยง เปรียบเทียบคำอธิบายของตนเองกับผู้อื่น 5) การสื่อสารคำอธิบายหรือสิ่งท่ี
ค้นพบให้ผู้อื่นทราบ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2560)  ในศตวรรษที่ 21 การสืบ
สอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ เป็นสมรรถนะสำคัญของนักเรียนทุกระดับ ซึ่งเป็นฐานสำคัญที่จะ
นำไปสู่การเป็นผู้มีการรู้วิทยาศาสตร์ (scientific literacy) ซึ่งก็คือผู้มีสมรรถนะ 1) การอธิบายปรากฏการณ์ใน
เชิงวิทยาศาสตร์ 2) การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ3) การแปล
ความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 
2563) จนกระทั่งสามารถออกแบบวิศวกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม นักเรียนที่มีสมรรถนะจะส่งผลให้สามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานท่ีต้ังไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2560) การสืบเสาะหาความรู้เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง
มาจากพื้นฐานปรัชญาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ “Learning by Doing” เป็นการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้ (Constructive Theory) (วัชรา เล่าเรียนดี, 2556) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแบ่งเป็น 4 
ระดับ คือ 1) การสืบเสาะหาความรู้แบบยืนยัน (Confirmed Inquiry)  เป็นระดับที่นักเรียนได้ปฏิบัติการ           
เพื่อยืนยันความรู้หรือแนวคิดท่ีถูกค้นพบมาแล้ว 2) การสืบเสาะหาความรู้แบบนำทาง (Directed Inquiry) เป็น
ระดับที่ครูเป็นผู้กำหนดปัญหาและวิธีดำเนินการ ให้นักเรียนปฏิบัติตาม จนนักเรียนค้นพบองค์ความรู้ใหม่       
ด้วยตนเอง 3) การสืบเสาะหาความรู้แบบช้ีแนะ (Guided Inquiry)  เป็นระดับท่ีนักเรียนค้นพบองค์ความรู้ใหม่
ด้วยตนเอง จากปัญหาที่นักเรียนเป็นผู้กำหนด โดยที่ครูเป็นผู้ชี้แนะแนวทางการสำรวจตรวจสอบ 4) การ
สืบเสาะหาความรู้แบบเปิด (Open Inquiry) เป็นระดับที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญมากที่สุด  นักเรียนค้นพบ     
องค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยมีอิสระในการคิด การกำหนดปัญหา การออกแบบ และปฏิบัติการสำรวจ
ตรวจสอบด้วยตนเอง  (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2560)  ดังนั้นเพื่อการเตรียม
นักเรียนในศตวรรษท่ี 21 การออกแบบการเรียนการสอนในปัจจุบัน ควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สืบเสาะหาความรู้
จากสภาพท่ีสอดคล้องกับบริบทชีวิตจริงให้มากที่สุด ซึ ่งก็คือสภาพของครอบครัว ชุมชน และท องถิ่นของ
นักเรียนนั่นเอง โดยครูจะต้องเปลี่ยนจากครูผู้ทำหน้าที่สอน มาเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นผู้โค้ช (วิชัย วงษ์ใหญ่ และ 
มารุต พัฒผล, 2558)  ให้ข้อมูลและใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการรับรู้ข้อมูล หลักฐาน
ใหม่และสร้างประเด็นคำถามอยากรู้ของนักเรียนเอง  ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนสั่งสมประสบการณ์ตรง นำมา
สังเคราะห์เป็นความรูเชิงกระบวนทัศนใหม่ได้ (สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย, ม.ป.ป.)  นักเรียนจะใช้
คำถามที่ตนเองตั้งขึ ้น ไปสร้างความรู้ด้วยตนเองด้วยการทำโครงงาน ซึ่งจะสอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (project–based learning)  โดยการทำโครงงานเป็นรายบุคคลหรือทำเป็นกลุ ่มก็ได้          
ในชีวิตประจำวันของคนเรามักพบกับสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาให้เราได้แสวงหาแนวทางการแก้ปัญหา หรือสร้าง
องค์ความรู้ไว้แก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ด้านการประเมินและออกแบบ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็นสมรรถนะท่ีมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการเรียน
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การสอนให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และการให้นักเรียนต้ังคำถาม
จากสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน จะเป็นการสร้างความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ จนสามารถใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นวิถีในการดำรงชีวิต และนำไปใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต นอกจากนั้นยังทำใหครูเหน็ความแตกต่างของพื้นฐานความรูและพื้นฐานประสบการณเดิม
ของนักเรียนได้เป็นรายบุคคลและออกแบบการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับผู้เรียนยิ่งขึ้น 
 จากประสบการณ์การสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู ้วิจัย ทำให้ทราบว่านักเรียน        
ส่วนใหญ่ มักมีความเข้าใจและมีมุมมองว่า การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องไกลตัว ไม่ได้
นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน จึงไม่ให้ความสำคัญกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ไม่สนใจพัฒนาทักษะการสืบ
เสาะหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทำให้การเป็นผู้มีการรู้วิทยาศาสตร์  (scientific literacy)  ไม่เพียง
พอท่ีจะสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ได้เท่าที่ควร ส่งผลต่อภาพรวมคุณภาพการศึกษาระดับโรงเรียนและ
ระดับประเทศ ซึ่งเห็นได้จากคะแนนทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรียนของทุกปีซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า
ร้อยละ 50 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนน O-NET ภาพรวมของประเทศ  ไม่เป็นที่น่าพอใจ ผลการ
สอบ PISA 2015 ลดลง  สวนทางกับเป้าหมายที่ต้องการให้คะแนน O-NET แต่ละวิชาร้อยละ 50 ขึ้นไป และ
ผลคะแนน PISA เฉลี่ยของนักเรียนอายุ 15 ปี เพิ่มขึ้น (สำนักงานเลขาสภาการศึกษา, 2560)   ผู้วิจัยในฐานะ
ผู้สอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการทำ
โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2563  พบว่า นักเรียนร้อยละ 86.30 
ขาดทักษะขั้นกำหนดปัญหาโครงงานวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 71.70 ขาดทักษะการตั้งสมมติฐาน ร้อยละ 64.10 
ขาดทักษะการออกแบบการทดลอง ร้อยละ 50.50  ขาดทักษะการลงมือปฏิบัติและเก็บรวบรวมข้อมูล  และ
ร้อยละ 33.20 ขาดทักษะการวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง  ในปีการศึกษา 2564  ผู ้สอนได้วิเคราะห์
นักเรียนท่ีจะเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ก็พบปัญหาเช่นเดียวกัน คือนักเรียนร้อยละ 84.50 มีปัญหาในการ
กำหนดคำถามโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง  นับว่า
เป็นปัญหาท่ีสำคัญและท้าทาย ให้ผู้สอนต้องหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ถ้าปัญหานี้แก้ไขได้จะช่วยให้
นักเรียนมีพัฒนาการด้านสมรรถนะการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น  นอกจากปัญหาด้านการขาด
ทักษะขั้นพื้นฐานของการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนแล้ว ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนใน
ภาวะที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19  ก็ทำให้มีความยุ่งยากต่อการพัฒนาสมรรถนะการสืบเสาะหาความรู้
ของนักเรียนตามธรรมชาติของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วย  
 จากสภาพปัญหาด้านทักษะของผู้เรียนและสภาพการจัดการเรียนการสอนในภาวะไม่ปรกติ
ดังกล่าว  ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในโรงเรียนมีความสนใจที่จะแก้ไขปัญหานี้  จึงรวบรวมสาเหตุของปัญหาท่ี
เป็นไปได้ พบว่า ครูยังไม่จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวันของนักเรียนมากนัก ส่งผลให้นักเรียน
มุ่งหาปัญหาโครงงานวิทยาศาสตร์จากแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตมากกว่าปัญหาท่ีพบในกิจกรรมประจำวันท่ี
ใกล้ตัว ซึ่งเป็นคำถามเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ท่ีมีผู้ศึกษามาแล้วหลายครั้ง เช่น เปลือกไข่ไล่มด  น้ำยาเช็ดกระจก  และอื่น 
ๆ  ผู้วิจัยมองว่าทำให้ผู้เรียนขาดการคิดสร้างสรรค์ และขาดทักษะท่ีจะเรียนรู้ปัญหาใกล้ตัวด้วยตนเองได้  ผู้วิจัย
จึงสนใจจะพัฒนาการสมรรถนะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้อยู่ในวิถีชีวิตของนักเรียน ให้เป็น
ผู้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยใช้กิจกรรมประจำวันท่ีนักเรียนทำอยู่ เป็นจุดเริ่มต้นของคำถามเพื่อการเรียนรู้ และใช้
วิธีการโค้ชให้นักเรียนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนของการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการ
โค้ชแบบออนไลน์ (Online coaching)  เพื่อลดปัญหาการจัดการเรียนการสอนในยุคโควิด-19  ด้วย ผู้วิจัยมี
ความคาดหวังว่า จะเป็นวิธีการท่ีนำมาใช้แก้ปัญหาดังกล่าว และเป็นวิธีการท่ีจะทำให้นักเรียนมีผลงานโครงงาน
วิยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์ และมีความเกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจำวัน อันจะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้
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ตลอดชีวิตด้วย และเป็นแบบอย่าง ท่ีดีท่ีครูผู้สอนท่ีมีความสนใจสามารถนำไปแก้ไขหรือพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาท่ีตนเองสอนอยู่เป็นอย่างดียิ่ง 
 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื ่อศึกษาแนวทางการโค้ชแบบออนไลน์ผ่านบริบทในชีวิตประจำวันเพื ่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการได้รับการโค้ชผ่านบริบทในชีวิตประจำวัน  
 3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะ       
หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลังการได้รับการโค้ชกับคะแนนของเกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้รับการโค้ชแบบออนไลน์ผ่านบริบทใน
ชีวิตประจำวัน 
 
 

วิธีดำเนินการวิจัย  
 ประชากร  
 ประชากรการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีเรียนวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 2  ว20294  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  จำนวน 40  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  
  เป็นนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ที่เรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 2  ว20294           
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากนักเรียนที่มีปัญหา
ต้ังแต่เริ่มต้นต้ังคำถามโครงงานวิทยาศาสตร์  จำนวน 35  คน   
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ : การโค้ชแบบออนไลน์ผ่านบริบทในชีวิตประจำวัน 
 ตัวแปรตาม : สมรรถนะการประเมินและการออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 
 ขอบเขตเนือ้หา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมประจำวันของนักเรียนและ
กิจกรรมประจำวันของผู้ปกครอง 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการโค้ชแบบออนไลน์จำนวน 3 แผน แผนท่ี 1 มีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด (X =4.93, S.D.= 0.33) แผนท่ี 2 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด (X =4.91, S.D.= 0.29)  และ
แผนท่ี 3 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด (X =4.89, S.D.=0.31) 
 2.  แบบประเมินสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์จากการโค้ช มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และแต่ละข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.80-5.00 
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 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที ่ได้ร ับการโค้ชแบบออนไลน์ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.60-1.00 และแต่ละข้อมีค่าเฉล่ีย (X ) อยู่ระหว่าง 4.60-5.00   
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วัดพฤติกรรมการทำงานตามข้ันตอนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 
ครั้ง คือ  ก่อนการได้รับการโค้ช หลังจากได้รับการโค้ชทันที (หลังการโค้ชระยะที่ 1)  และหลังจากได้รับการ
โค้ชด้วยการกำหนดสถานการณ์ใหม่ (หลังการโค้ชระยะท่ี 2) นำคะแนนไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 
 

ผลการดำเนินงานวิจัย 
 1. การศึกษาแนวทางการโค้ชแบบออนไลน์ผ่านบริบทในชีวิตประจำวัน  จากการดำเนินการ
ซ้ำ ๆ เป็นวงจร 3 วงจร ตามข้ันตอนของการวิจัยปฏิบัติการ SPOR  พบว่า แนวทางการโค้ชแบบออนไลน์ผ่าน
บริบทในชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การตระหนักรู้และเข้าใจพื้นฐานนักเรียน (Engagement)  2) การวางแผน    
การโค้ช (Coaching plan)  3) การดำเนินการโค้ช (Coach action)  ด้วยวิธีการดังนี้ (1) การโค้ชเชิงบวก 
(positive coaching) (2) การให้ข ้อม ูลและป ้อนคำถามเช ิงสร ้างสรรค ์ (Providing information and 
entering constructive questions) (3) การเข้าร่วมเรียนรู้และช่วยเสริม (Participation in learning and 
scaffolding)  4) การประเมินเพื่อการพัฒนา (Assessment for development)  5) การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) 
 2.  การเปรียบเทียบสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนเป็นรายคน ก่อนการโค้ช หลังการโค้ชระยะที่ 1 และหลังการโค้ชระยะท่ี 2 แสดงดัง
ตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
              ทางวิทยาศาสตร์ ก่อนการโค้ช  หลังการโค้ชระยะท่ี 1 และ หลังการโค้ชระยะท่ี 2 
 

นักเรียนคนท่ี X1 X2 X3 (X2-X1) % (X2-X1) (X3-X1) % (X3-X1) 
1 6 21 21 +15 71.43 +15 71.43 
2 4 20 18 +16 76.19 +14 66.67 
3 3 19 16 +16 76.19 +13 61.90 
4 7 20 18 +13 61.90 +11 52.38 
5 8 21 20 +13 61.90 +12 57.14 
6 3 17 16 +14 66.67 +13 61.90 
7 6 21 19 +15 71.43 +13 61.90 
8 4 20 20 +16 76.19 +16 76.19 
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ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
               ทางวิทยาศาสตร์ ก่อนการโค้ช  หลังการโค้ชระยะท่ี 1 และ หลังการโค้ชระยะท่ี 2 (ต่อ) 
 

นักเรียนคนท่ี X1 X2 X3 (X2-X1) % (X2-X1) (X3-X1) % (X3-X1) 
9 7 19 19 +12 57.14 +12 57.14 
10 10 21 21 +11 52.38 +11 52.38 
11 7 19 19 +12 57.14 +12 57.14 
12 9 21 20 +12 57.14 +11 52.38 
13 6 20 17 +14 66.67 +11 52.38 
14 5 21 18 +16 76.19 +13 61.90 
15 8 21 21 +13 61.90 +13 61.90 
16 7 19 20 +12 57.14 +13 61.90 
17 6 20 17 +14 66.67 +11 52.38 
18 6 21 18 +15 71.43 +12 57.14 
19 6 20 18 +14 66.67 +12 57.14 
20 7 21 21 +14 66.67 +14 66.67 
21 5 20 18 +15 71.43 +13 61.90 
22 7 19 19 +12 57.14 +12 57.14 
23 10 21 20 +11 52.38 +10 47.62 
24 3 19 17 +16 76.19 +14 66.67 
25 4 20 20 +16 76.19 +16 76.19 
26 6 20 19 +14 66.67 +13 61.90 
27 5 21 19 +16 76.19 +14 66.67 
28 4 21 19 +17 80.95 +15 71.43 
29 5 20 19 +15 71.43 +14 66.67 
30 5 20 19 +15 71.43 +14 66.67 
31 5 21 19 +16 76.19 +14 66.67 
32 4 20 19 +16 76.19 +15 71.43 
33 4 21 18 +17 80.95 +14 66.67 
34 4 21 19 +17 80.95 +15 71.43 
35 5 21 20 +16 76.19 +15 71.43 

คะแนนรวม 201 707 661 506 2409.52 460 2190.48 
คะแนนเฉล่ีย 5.74 20.20 18.89 +14.46 68.84 +13.14 62.59 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนโค้ชเท่ากับ 5.74 และคะแนนเฉลี่ยหลังโค้ช
ระยะท่ี 1 เท่ากับ 20.20  คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน +14.46 คิดเป็นร้อยละ 68.84 และคะแนนเฉล่ียหลังโค้ชระยะท่ี 
2 เท่ากับ 18.89  คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ ้น +13.14  คิดเป็นร้อยละ 62.59 เมื ่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่า 
นักเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ ้นทุกคน  แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการโค้ช มีสมรรถนะการประเมินและออกแบบ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สูงขึ้น 

407



 3. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะ       
หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลังการได้รับการโค้ชกับคะแนนของเกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉล่ียหลังการโค้ชระยะท่ี 1 และหลังการโค้ชระยะท่ี 2  เทียบกับเกณฑ์ แสดงดังภาพประกอบ 1 
 

 
ภาพประกอบ 1  คะแนนเฉล่ียสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง 
                     วิทยาศาสตร์ในแต่ละครั้ง 
  จากภาพประกอบ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการ     
สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการโค้ชแบบออนไลน์ผ่านบริบทในชีวิตประจำวัน โดย
ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด แต่หากพิจารณาเป็นรายครั้ง พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการ
ประเมินหลังการโค้ชระยะท่ี 2  มีค่าลดลง แต่เมื่อเทียบกับเกณฑ์ท่ีกำหนดแล้ว ยังมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 
 4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้รับการโค้ชแบบออนไลน์ผ่านบริบทในชีวิตประจำวัน ด้วย
แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
แสดงดังตารางท่ี 2  
  
ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ียและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการโค้ช 
               แบบออนไลน์ผ่านบริบทในชีวิตประจำวัน   
 

ประเด็นความคิดเห็น X̅ S.D. แปลผล 
1. ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ 
   1.1 เป็นการใช้กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับชีวิตประจำวันง่ายต่อการเรียนรู้ 4.69 0.47 

 
มากท่ีสุด 

   1.2 เป็นวิธีการท่ีสะดวก ไม่เร่งรีบ กำหนดเวลาเรียนได้เองตามต้องการ 4.74 0.44 มากท่ีสุด 
   1.3 ได้ฝึกการคิดจากการช้ีแนะด้วยคำถามจากครูผู้สอน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
   1.4 ได้ฝึกความรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง 4.89 0.32 มากท่ีสุด 
   1.5 ได้รับรู้และพัฒนาสมรรนะทางวิทยาศาสตร์ของตนเองให้เพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 4.83 0.38 มากท่ีสุด 
รวมด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ 4.83 0.38 มากที่สุด 
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ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ียและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการโค้ช 
               แบบออนไลน์ผ่านบริบทในชีวิตประจำวัน (ต่อ) 
 

ประเด็นความคิดเห็น X̅ S.D. แปลผล 
2. ด้านผลที่ได้รับจากการเรียนรู้ 
   2.1 การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนช่วยให้นักเรียนสามารถระบุปัญหา
ท่ีต้องการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ 4.89 0.32 มากท่ีสุด 
   2.2 การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนช่วยให้นักเรียนสามารถแยกแยะได้
ว่าประเด็นปัญหาหรือคำถามใดสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร ์ 4.91 0.28 มากท่ีสุด 
   2.3 การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนช่วยให้นักเรียนสามารถ
ต้ังสมมติฐานได้ 4.94 0.24 มากท่ีสุด 
   2.4 การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนช่วยให้นักเรียนบ่งช้ีตัวแปรต้น  ตัว
แปรตาม และตัวแปรท่ีต้องควบคุมในสมมติฐานได้ 4.89 0.32 มากท่ีสุด 
   2.5 การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนช่วยให้นักเรียนกำหนดอุปกรณ์
และสารเคมีท่ีใช้ในการทดลองได้อย่างเหมาะสม 4.89 0.32 มากท่ีสุด 
   2.6 การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนช่วยให้นักเรียนเขียนลำดับข้ันตอน
การทดลองได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 4.94 0.24 มากท่ีสุด 
   2.7 การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนช่วยให้นักเรียนประเมินความ
ถูกต้องของวิธีการทดลองตนเองหรือวิธีการทดลองของคนอื่นได้ 4.80 0.41 

 
มากท่ีสุด 

   2.8 การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนช่วยให้นักเรียนสามารถกำหนดชุด
การทดลองและชุดควบคุมในการทดลองได้ถูกต้อง 4.86 0.36 

 
มากท่ีสุด 

   2.9 การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนช่วยให้นักเรียนออกแบบการ
ทดลองท่ีสามารถยืนยันความน่าเช่ือถือของข้อมูลได้ 4.77 0.43 

 
มากท่ีสุด 

รวมด้านผลที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 4.88 0.33 มากที่สุด 
ภาพรวมทุกด้าน 4.86 0.35 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 2  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการได้รับการโค้ชแบบออนไลน์ผ่านบริบทใน
ชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านผลที่ได้รับการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.88, 
S.D. = 0.33)  รองลงมาเป็นด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ (X̅ = 4.83, S.D. = 0.38)  เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าทุกข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
  
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้   
 1.  แนวทางการโค้ชแบบออนไลน์ผ่านบริบทในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการ
ประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การตระหนักรู้และ
เข้าใจพื้นฐานนักเรียน (Engagement)  2) การวางแผนการโค้ช (Coaching plan)  3) การดำเนินการโค้ช 
(Coach action)  ด้วยวิธีการดังนี้ (1) การโค้ชเชิงบวก (positive coaching) (2) การให้ข้อมูลและป้อนคำถาม
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เชิงสร้างสรรค์ (Providing information and entering constructive questions) (3) การเข้าร่วมเรียนรู้
และช่วยเสริม (Participation in learning and scaffolding)  4) การประเมินเพื่อการพัฒนา (Assessment 
for development)  5) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)   
 2.  นักเรียนที่ได้รับการโค้ชแบบออนไลน์ผ่านบริบทในชีวิตประจำวันมีคะแนนสมรรถนะ         
การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของแต่ละตัวบ่งช้ีเพิ่มข้ึนทุกคน และ
คะแนนเฉล่ียโดยภาพรวมมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 3.  นักเรียนที่ได้รับการโค้ชแบบออนไลน์ ผ่านบริบทในชีวิตประจำวันมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
   
 

อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยโดยจำแนกรายละเอียดดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาแนวทางการโค้ชแบบออนไลน์ผ่านบริบทในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
    ขั้นที่ 1 การตระหนักรู้และเข้าใจพื้นฐานนักเรียน (Engagement) เป็นขั้นท่ีครูต้องโค้ชให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน เข้าใจกิจกรรมที่ทำ สังเกตและบันทึกผลการสังเกตให้ละเอียด 
วิเคราะห์และลงความเห็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วสร้างประเด็นคำถามอยากรู้ และครูต้องตระหนักว่านักเรียนมี
พื้นฐานท่ีแตกต่าง ท้ังนี้เป็นเพราะนักเรียนอยู่ในสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่าง ย่อมมีการรับรู้ข้อมูล
พื้นฐานที่ต่างกัน ครูจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการรับรู้ข้อมูลหลักฐานใหม่ ๆ จากการปฏิบัติกิจกรรม
ประจำวันของนักเรียน เน้นให้ผู้เรียนได้สังเกต รวบรวมข้อมูลจากกิจกรรมท่ีทำอยู่ เพื่อนำไปสู่การสร้างประเด็น
คำถามอยากรู้ของนักเรียนเอง  สอดคล้องกับสำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ป.ป.) ท่ีให้แนวทางไว้
ว่า การพัฒนาการรับรู้ข้อมูลหลักฐานใหม่จะช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรง และสังเคราะห์เป็นความรูเชิง
กระบวนทัศนใหม่จากคำถามที่ตนเองตั้งขึ้นได้ สอดคล้องกับข้อเสนอของวิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล 
(2562) ท่ีว่า การให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ด้วยตนเองจะช่วยเสริมสร้างพลังใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
    ขั้นที่ 2  วางแผนการโค้ช (Coaching plan) ครูผู ้ทำหน้าที่โค้ชจะต้องเรียนรู้และเข้าใจ
พื้นฐานของนักเรียนอย่างถ่องแท้ เพื่อกำหนดแนวทางท่ีจะทำการโค้ชให้นักเรียนบรรลุตามข้อบ่งช้ีของแต่ละข้อ 
ทั้งนี ้เป็นเพราะ ความแตกต่างของพื้นฐานความรูและพื้นฐานประสบการณเดิมของนักเรียนจะช่วยให้ครู
ออกแบบการโค้ชได้เหมาะสมกับผู้เรียนยิ่งขึ้น 
    ขั้นที่ 3  การโค้ช (Coach action)  ครูต้องเป็นผู้โค้ชแบบ 3P  คือต้องร่วมเรียนรู้และช่วย
เสร ิม (Participation in learning and scaffolding) ต ้องให ้ข ้อม ูลและป ้อนคำถามอย ่างสร ้างสรรค์  
(Providing information and entering constructive questions)  และต้องมีบรรยากาศเชิงบวก (positive 
coaching)  คือต้องใจเย็น ไม่รีบเร่งบอกความรู้หรือบอกวิธีการโดยตรง ให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ 
ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้พัฒนาเป็นสมรรถนะ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของวิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล 
(2562) ท่ีว่า ผู้สอนทำให้ผู้เรียนเกิดความไว้วางใจ และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้   
    ขั้นที่ 4  ประเมินเพื่อการพัฒนา (Assessment for development) ทั้งนี้เพราะครูผู้โค้ช
ต้องรับรู้พัฒนาการของนักเรียนที่ได้รับการโค้ช โดยการประเมินสมรรถนะในขณะทำการโค้ชอย่างต่อเนื่ อง 
หลังประเมินจะต้องให้ข้อมูล และป้อนคำถามให้นักเรียนใช้กระบวนการคิด สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ี
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ตื่นเต้น ท้าทาย ทำให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจ และมุ่งมั่นในการบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตนเองตั้งไว้ (วิชัย วงษ์ใหญ่ 
และ มารุต พัฒผล, 2562) เกิดการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อเรียนรู้ต่อยอด จนพัฒนานักเรียนมีสมรรถนะ
สูงสุดตามศักยภาพ  
    ขั้นที่ 5  ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ครูผู้โค้ชต้องให้แจ้งผลการประเมินให้นักเรียน
ทราบทันที และให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพราะผู้สอนที่ทำหน้าที่โค้ชต้องมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ให้ขอ้มูล     
ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และเป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีถูกต้อง (Kraft et al., 2018) 
 ดังนั้นการใช้วิธีการโค้ชแบบออนไลน์ผ่านบริบทในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ    
การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางทั้ง 5 ขั้นดังกล่าว จึง
เป็นแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นไปได้ท่ีจะเสริมสร้างสมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ 
 2. นักเรียนท่ีได้รับการโค้ชแบบออนไลน์ผ่านบริบทในชีวิตประจำวันมีคะแนนเฉล่ียสมรรถนะ
การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของแต่ละตัวบ่งชี้เพิ่มขึ้น  ทั้งนี้เป็น
เพราะการโค้ชแบบออนไลน์ผ่านบริบทในชีวิตประจำวัน   เป็นการจัดการเรียนรู ้โดยใช้สถานการณ์ใน
ชีวิตประจำวันท่ีนักเรียนเผชิญอยู่ เป็นสถานการณ์กระตุ้นให้นักเรียนเกิดคำถามเพื่อใช้ในการสืบเสาะหาความรู้
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับกิจกรรมของตนเอง ถือได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
การใช้ปัญหาเป็นฐาน และใช้สิ ่งแวดล้อมที่อยู ่ใกล้ตัวนักเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง  อันจะส่งผลให้นักเรียนมีสรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น สอดคล้องการงานวิจัยของชวนัท มณีกร (2561) ได้ศึกษาสภาพปัญหาของการจัด     
การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ปัญหาอยู่ท่ีการใช้แหล่ง
เรียนรู้ที ่เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า และเสริมประสบการณ์ตรงที่จะส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นยังขาดการเชื่อมโยงความรู้วิทยาศาสตร์เข้ากับบริบทของสังคม ชุมชนและส่ิ งแวดล้อม     
ใกล้ตัว ท่ีแต่ละคนสามารถเข้าถึงและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้มากกว่าการใช้สถานการณ์สมมติในห้องเรียน และ
ได้ให้แนวทางว่า ควรนำบริบทดังกล่าว มาเป็นสถานการณ์กระตุ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น สอดคล้อง
กับสุริยาวดี นึกรักษ์ (2559) ได้ศึกษาผลการพัฒนาการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม (STSE) เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดยใช้
นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 เป็นกลุ ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนสามารถพัฒนาการรู ้เรื ่อง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และนักเรียนแสดงออกถึงการพัฒนาการรู้เรื ่องวิทยาศาสตร์ทุกสมรรถนะ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
กนิษฐกานต์ เบญจพลาภรณ์ (2563) ได้ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ส่งเสริมการ
พัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน โดยใช้
รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ 3 วงจรปฏิบัติการ ผลการศึกษาได้ให้แนวทางว่า ขั้นทำความเข้าใจกับปัญหา  ครู
ควรเสนอปัญหาที่อยู่ในชีวิตประจำวันให้นักเรียนวิเคราะห์ ระบุปัญหา แยกแยะประเด็นปัญหา นักเรียนจะ
พัฒนาสมรรถนะของการรู้วิทยาศาสตร์ดีขึ้นอย่างเป็นลำดับ   
 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉล่ียสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนภาพรวมพบว่า สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ทำการวิจัย
ปฏิบัติการ 3 วงจรปฏิบัติการ ทำให้นำข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยปฏิบัติการขั้นที่ 1  ไปใช้วางแผนการโค้ชใน
การวิจัยปฏิบัติการวงจรต่อไป  ซึ่งในแต่ละวงจรการวิจัย ผู้วิจัยได้ทำความเข้าใจพื้นฐานของนักเรียนก่อนการ
วางแผนการโค้ชทุกครั้ง  ในขณะท่ีให้การโค้ช จะสร้างบรรยากาศเรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียนในทางบวก คอยให้
ข้อมูลและป้อนคำถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ ชี ้แนะให้เกิดการคิด คอยช่วยเหลือและเอื้ออาทร ประเมิน
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สมรรถนะและให้ข้อมูลย้อนกลับให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้เพราะกระบวนการท่ีใช้ในการโค้ชนั้นเป็น
การทำงานร่วมกันระหว่างโค้ชและผู้ถูกโค้ช ซึ่งจะแปรผันตามพื้นฐานความรู้และประสบการณ์เดิมของนักเรียน 
ตลอดจนสถานการณ์และบริบทรอบข้าง ซึ่งสอดคล้องกับวิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล (2562) ท่ีได้เสนอ
กระบวนการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วย 3Es ได้แก่ 1) สร้างความยึดมั่นผูกพัน (Engage) เป็นการท่ี
ผู้สอนทำให้ผู้เรียนเกิดความไว้วางใจ และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  2) เสริมสร้างพลังในการเรียนรู้ (Empower) 
เป็นการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เลือกและตัดสินใจในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง รวมทั้งประเมินตนเองและสะท้อนคิด เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความ
เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และ 3) สร้างความกระตือรือร้น (Enliven) เป็นการสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ที่ตื่นเต้น ท้าทาย ทำให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจ และมุ่งมั่นในการบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตนเองตั้งไว้ และใน
กระบวนการในการโค้ช ผู้สอนที่ทำหน้าที่โค้ชต้องมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ และเป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับที่ถูกต้อง (Duchaine et al., 2011; Kraft et al., 2018; Lee, 2020)  
แสดงให้เห็นว่า การโค้ชแบบออนไลน์ผ่านบริบทในชีวิตประจำวันเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนบ้าน
เป็นห้องเรียนและใช้สภาพชีวิตจริง กระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการรับรู้ข้อมูล หลักฐานใหม่และ
สร้างเป็นประเด็นคำถามท่ีอยากรู้ของตนเอง ทำให้ครูผู้สอนเห็นพื้นฐานความรูและพื้นฐานประสบการณเดิม
ของนักเรียน ช่วยให้ครูทำหน้าท่ีโค้ชด้วยการให้ข้อมูลและใช้คำถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และต่อยอดความรู้ได้
เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล จึงส่งผลให้นักเรียนมีสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของแต่ละตัวบ่งช้ีเพิ่มขึ้น และคะแนนสมรรถนะโดยรวมสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 3.  นักเรียนที่ได้รับการโค้ชแบบออนไลน์ผ่านบริบทในชีวิตประจำวันมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ทำความเข้าใจพื้นฐานของนักเรี ยนก่อนปฏิบัติการโค้ช และ
ปฏิบัติการโค้ชในบรรยากาศทางบวก เรียนรู้ร่วมกับนักเรียน ให้ข้อมูลและป้อนคำถามเป็นลำดับที่เหมาะสม    
ให้การชี้แนะ ช่วยเหลือและเอื้ออาทร ประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนา และการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่าง
ต่อเนื่อง  นอกจากนั้นอาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้แบบนี้นักเรียนไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ในห้องเรียน นักเรียน
สามารถเข้าเรียน เข้ารับการโค้ชจากครูผู้สอนได้ทุกเวลาผ่าน messenger บน facebook  แบบ Real time  
ไม่เร ่งร ีบเหมือนเรียนในห้องเรียนปรกติ และใช้สถานกาณ์ในบริบทของตนเองเป็นแหล่งเรียนรู ้จาก
ประสบการณ์ตรง จึงเป็นเหตุผลให้นักเรียนท่ีได้รับการโค้ชเพื่อรู้คิดแบบออนไลน์ผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
     1.1  วิธีการโค้ชสามารถปรับใช้ได้กับทุกรายวิชา  เนื่องจากการเรียนการสอนยุคใหม่ครู
ต้องปรับเปล่ียนจากครูผู้สอนมาเป็นโค้ช  เป็นการใช้พลังงคำถามกระตุ้นให้นักเรียนดึงศักยภาพของตนเองท่ีมี
อยู่มาเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ  ดังนั้นครูต้องมีความสามารถในการใช้คำถาม และฝึกการโค้ชอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้นักเรียนท่ีได้รับการโค้ชบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ท่ีนักเรียนเป็นผู้กำหนด   
     1.2  การใช้บริบทเป็นแหล่งเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องมั่นใจว่าผู้เรียนมีบริบทท่ีเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้  ครูอาจจำเป็นต้องให้ผู้เรียนเตรียมบริบทการเรียนรู้ของตนเอง เนื่องจากนักเรียนบางคนไม่มีกิจกรรม
ประจำวันใดๆ  
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     1.3  การโค้ชแบบออนไลน์จะประสบผลสำเร็จได้นั้น นักเรียนทุกคนต้องมีความสามารถ
และความพร้อมในการใช้และเข้าถึงเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในสภาวะที่นักเรียนและครูผู้สอนไม่มี
โอกาสเผชิญหน้ากันในห้องเรียนปรกติ  
     1.4  ครูต้องปรับการวัดและประเมินให้มีความเหมาะสม การโค้ชครูต้องประเมินผู้เรียน
และให้การโค้ชด้วยคำถามอย่างต่อเนื่อง การประเมินตามสภาพจริงจึงมีความเหมาะสมกับการวิธีนี้ ดังนั้นครู
ต้องออกแบบการประเมินไว้ล่วงหน้าให้พร้อม 
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งต่อไป 
     2.1 ควรวิจัยเพื่อศึกษาผลของการโค้ชแบบออนไลน์ต่อสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ด้าน   
อื่น ๆ  เพื่อให้มั่นใจว่าการเปล่ียนบทบาทของครูผู้สอนมาเป็นโค้ช สามารถพัฒนาสมรรถนะด้านอื่น ๆ ได้ 
     2.2  ควรวิจัยเพื่อศึกษาผลของการโค้ชร่วมกับการเรียนการสอนรูปแบบอื่น ๆ 
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ช่ือเรื่อง การศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดปริมาตรและความจุของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ในช้ันเรียนท่ีสอนโดยใช้วิธีการแบบ
เปิด (Open Approach)   

ช่ือผู้วิจัย นางสาวกิตติยา จ านงค์พันธ์ 
 ครู โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดปริมาตรและความ

จุ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ในช้ันเรียนท่ีสอนโดยใช้วิธีการแบบ
เปิด (Open Approach) ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านคลอง
นามิตรภาพท่ี 201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีจ านวน 31 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการวิจัยและ
พัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open 
Approach) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 แผน 2) ใบ
กิจกรรมส าหรับบันทึกแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 3) บันทึกหลังการสอน และเครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) ผลงานนักเรียนท่ีแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 2) ข้อมูลจากแบบบันทึกหลังการสอน 
ซึ่งผู้วิจัยน าข้อมูลท้ังหมดมาท าการวิเคราะห์โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และการบรรยายเชิงวิเคราะห์ 
(Analytics Description) โดยอิงกรอบท่ีผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นจากกรอบแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของ ไมตรี 
อินทร์ประสิทธิ์ (2557)   

ผลการวิจัยพบว่า ในบริบทช้ันเรียนท่ีใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และ
วิธีการแบบเปิด (Open approach) เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน ๆ ในช้ันเรียนท าให้นักเรียนมีการส่ือสาร และแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาท่ีหลากหลายซึ่งถือเป็นสมรรถนะทางการเรียนรู้ท่ีส าคัญ ท าให้นักเรียนได้แสดงแนวคิดท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐาน ค 2.1 ป.3/11 เลือกใช้เครื่องตวงท่ีเหมาะสม วัดและเปรียบเทียบปริมาตร ความจุเป็นลิตรและ
มิลลิลิตร ค 2.1 ป.3/12 คาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร ค 2.1 ป.3/13 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุท่ีมีหน่วยเป็นลิตร และมิลลิลิตร สามารถใช้ความรู้เรื่อง การตวง การ
เปรียบเทียบทางตรงและการเปรียบเทียบทางอ้อม การประมาณค่า การเลือกใช้เครื่องมือส าหรับการตวงท่ี
เหมาะสม การบวกและการลบ รวมถึงการคูณมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ค ำส ำคัญ: แนวคิดทางคณิตศาสตร์, วิธีการสอนแบบเปิด, การวัดปริมาตร 
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บทน ำ 
ปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ าเป็นต้องเน้นในเรื่องความรู้ควบคู่ไปกับการ

พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากโจทย์คณิตศาสตร์ส่วนใหญ่จะเป็นโจทย์ปัญหาการท่ี

นักเรียนมีเพียงความรู้จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ การใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เช่น การให้

เหตุผล การเช่ือมโยง การส่ือสารโดยเฉพาะทักษะการแก้ปัญหา จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการเรียน

คณิตศาสตร์ให้ประสบความส าเร็จ (วันดี เกษมสุขพิพัฒน์, 2554) เนื่องจากไม่มีวิธีสอนใดดีท่ีสุดท่ีจะช่วยให้

นักเรียนแก้ปัญหาได้นอกจากให้นักเรียนลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง ดังนั้นนักเรียนควรได้เรียนรู้ ได้คิด อธิบาย 

และเปรียบเทียบ แนวคิดท่ีหลากหลายจนเกิดเป็นกระบวนการแก้ปัญหาของตนเอง (ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์, 

2558)   

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ควรเน้นให้นักเรียนได้รับการฝึก
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียนเพื่อให้นักเรียนน าไปใช้ในการด ารงชีวิต การสอนวิชาคณิตศาสตร์ไม่เน้นถึงความผิดหรือถูกของค าตอบ 
แต่จะเน้นท่ีกระบวนการเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และหาเหตุผล ดังนั้นครูจ าเป็น
จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง และครูจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความสามารถรู้จักดัดแปลงตัวอย่าง 
กิจกรรม แบบฝึกหัด ตลอดจนหาส่ืออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ รู้จักคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นส่ิงส าคัญ เพราะท าให้นักเรียนสามารถน าความรู้
ไปใช้ได้ทุกเมื่อ การฝึกคิดค านวณเป็นประจ าจะช่วยให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ใน
ระดับสูงต่อไป ซึ่งเป็นหน้าท่ีของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ต้องพยายามคิดค้นหาวิธีการต่าง ๆ มาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร (ยุพิน พิพิธกุล, 2545 : 15 ) 

วิธีการแบบเปิด  (Open Approach)  (Tejima, 1997) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีใช้ปัญหาปลายเปิด (Open-ended problems) ซึ่งเป็นปัญหาชนิดท่ีมีค าตอบ หรือมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาได้หลากหลาย การพิจารณาค าตอบ ของปัญหาปลายเปิดไม่ใช่ตัดสินเฉพาะความถูกผิดของค าตอบ 
หรือตัดสินโดยคนส่วนมากว่าถูกหรือผิดแต่จะมีการพิจารณาถึง เหตุผลว่ามีความสมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใด
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น การใช้ปัญหาปลายเปิดจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีสามารถตอบสนองต่อ
ความคิดท่ีหลากหลายของนักเรียนได้เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการใช้ปัญหาปลายเปิดสามารถ
จัดกิจกรรมท่ีเป็นการบูรณาการเนื้อหาหลายๆ เรื่องเข้าไว้ในกิจกรรมเดียวกันได้ ซึ่งเป็นการจัดสรรเนื้อหาโดย
การเน้นกิจกรรมให้สอดคล้องกับเวลาท่ีมีอยู่นอกจากนี้  ส่ือการสอนท่ีใช้จะเป็นลักษณะของการดึงเอา
กระบวนการคิดของนักเรียนออกมา ท าให้สามารถศึกษากระบวนการคิดของนักเรียนแต่ละคน และส่งเสริมให้มี
การพัฒนาด้านการให้เหตุผลของนักเรียนได้เป็นอย่างดียิ่งอีกด้วย และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
แบบเปิด แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ตามแนวคิดของ Inprasitha (2010) ดังนี้ 1) การน าเสนอปัญหาปลายเปิด 2) 
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 3) การอภิปรายท้ังช้ันและการเปรียบเทียบ และ4) การสรุปโดยการเช่ือมโยง
แนวคิดของนักเรียนในช้ันเรียนท่ีเกิดขึ้น ซึ่งมีแนวคิดท่ีส าคัญ 3 ประการได้แก่ การเปิดใจของนักเรียน การเปิด
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และชนิดของปัญหาปลายเปิด และแนวทางในการพัฒนาปัญหาปลายเปิด ท้ังนี้การจัดกระบวนการเรียนรู้
ดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างเต็มศักยภาพ (Nohda, 2000) ดังนั้น
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดจึงเป็นนวัตกรรมท่ีช่วยในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจท่ีจะน ารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการ
แบบเปิด (Open approach) มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวส่งเสริม
แนวคิดเพื่อแก้ปัญหาท่ีแตกต่างกันไป มีการเช่ือมโยงกับเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันและนักเรียนได้ลงมือ
แก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้เนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวัดปริมาตรและ
ความจุ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เนื่องจากเป็นเนื้อหาท่ีน่าสนใจต่อการศึกษาแนวคิดของนักเรียน
ในช้ันเรียน พร้อมท้ังเนื้อหาในบทเรียนนี้ยังสามารถเช่ือมโยงและประยุกต์เข้ากับเรื่องราวต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ง่าย ท าให้นักเรียนสามารถเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการเรียนเรื่อง การวัดปริมาตร 
และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
  เพื่อศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดปริมาตรและความจุ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ในช้ันเรียนท่ีสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open 
Approach) 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
การวิจัยการศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดปริมาตรและความจุ ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ท่ีสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) 
เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง การวัดปริมาตรและ
ความจุ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 เพื่อให้การวิจัยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  3.1 บริบทของช้ันเรียนท่ีท าวิจัย 
  3.2 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย 
  3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  3.4 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.1 บริบทของชั้นเรียนที่ท ำวิจัย 
       นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ต าบลท่าอุแท    
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 31 คน โดยการวิจัยในครั้งนี้เป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบ
เจาะจง  
       ห้องเรียนมีส่ิงอ านวยความสะดวก และส่ือเทคโนโลยีอย่างครบครัน อากาศเย็นสบาย  
แสงสว่างเพียงพอเหมาะส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ห้องเรียนมี สีสันสบายตา กว้างขวาง  
มีกระดานด าท่ีใหญ่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
      ลักษณะการท างานของนักเรียนจะชอบท างานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม นักเรียนจะชอบ
สถานการณ์ปัญหาหรือโจทย์ท่ีมีความท้าทาย มีช่ือของตนเองหรือเพื่อนในระดับช้ันเดียวกันปรากฏอยู่ใน
สถานการณ์ปัญหานั้นด้วย นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
        วัฒนธรรมของช้ันเรียน นักเรียนอยู่ในช่วงวันแห่งการอยากรู้อยากเรียนส่ิงใหม่ ๆ 
ตลอดเวลา ท าให้เป็นชั้นเรียนท่ีมีความกระตือรือร้น นักเรียนให้ความส าคัญกับการเรียน และนักเรียนชอบท่ีจะ
ท ากิจกรรมแบบเคล่ือนไหวร่างกายมากกว่าการเรียนแบบบรรยาย 

3.2 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 
       ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีก าลังศึกษาในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรม
การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 31 คน เป็นนักเรียนชาย 16 คน และนักเรียนหญิง 15 คน  

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
       เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และเครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
       3.3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 
     3.3.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 11 เรื่อง การวัดปริมาตร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเปิด 
(Open Approach) จ านวน 4 แผน ดังนี้ 
     3.3.1.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง การวัดปริมาตรและความจุ 
(กิจกรรม ตะตุงตวง) 
     3.3.1.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง การวัดปริมาตร (กิจกรรม มีน้ า
อยู่เท่าไร) 
     3.3.1.1.3 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง การวัดปริมาตร (กิจกรรม แบ่ง
น้ ากันเถอะ) 
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     3.3.1.1.4 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง การวัดปริมาตร (กิจกรรม สนุก
คิดกับมิลลิลิตร)   

3.3.1.2 ใบบันทึกแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เป็นใบกิจกรรมท่ีใช้บันทึก
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะเป็นผู้บันทึกแนวคิดของตนเองลงในแบบบันทึก 

3.3.1.3 บันทึกหลังการสอนส าหรับให้ผู้สอนบันทึกเกี่ยวกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นระหว่าง 
การสอน แนวคิดของนักเรียน ผลการสอนและแนะแนวทางการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
      การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย
ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
      3.3.2.1 ผลงานนักเรียนท่ีแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
         3.3.2.2 ข้อมูลจากแบบบันทึกหลังสอน 
      3.3.2.4 ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

3.4 กำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
       3.4.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) เรื่อง การวัด
ปริมาตรและความจุ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
      3.4.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช่วงช้ันท่ี 1 (ป.1 - ป.3) ศึกษาคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาของสถาบัน ส่ง เสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโน โลยี  กระทรวง ศึกษาธิ การ  
และศึกษาเอกสาร หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ส าหรับช้ันประถมศึกษา ช้ันประถมศึกษาปี่ท่ี 3 เล่ม 1 ศูนย์วิจัย
คณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต ารา งานวิจัยในประเทศท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
แบบเปิด (Open Approach) และนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study)  
      3.4.1.2 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน ช่วงช้ันท่ี 1 (ป.1 - ป.3) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง การวัดปริมาตรและความจุ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เพื่อก าหนดผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเปิด (Open Approach)  
      3.4.1.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน 
(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open approach) โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เรื่อง การวัดปริมาตร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
      3.4.1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดท าขึ้นเสนอต่อครูพี่เล้ียงเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสม ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื้อหาของกิจกรรม และน ากลับมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า 
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      3.4.1.5 เตรียมส่ือการสอน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละ
แผน 
  3.4.2 แบบบันทึกหลังสอน ผู้วิจัยเลือกหัวข้อส าหรับใช้บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
       การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิ จัยได้ท าการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่ง
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันท่ี 3 มีนาคม 2564 โดยด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดปริมาตร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หนังสือเรียน
คณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน 
(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open approach) จ านวน 4 แผน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลไว้ ดังนี้ 
       3.5.1 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ท ากิจกรรมการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 11 การวัดปริมาตร เรื่อง การวัด
ปริมาตร จ านวน 4 แผน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียนว่านักเรียนมี
พฤติกรรมการตอบสนองต่อแนวคิดในการแก้ปัญหาท่ีจะทราบได้ถึงสภาพท่ีเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นในบริบทช้ันเรียน 
โดยใช้วิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) ซึ่งบันทึกในบันทึกหลังสอนและได้ท าการบันทึกแนวคิด
พฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนโดยไม่มีการแทรกแซงในระหว่างท่ีนักเรียนท ากิจกรรม และลงมือแก้ปัญหานั้น
ด้วยตนเอง 
 3.5.2 แบบบันทึกหลังการสอน เมื่อจัดการเรียนการสอนแล้วจะบันทึกผลการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเกิดขึ้น ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแนวทางการแก้ไขหรือส่ิงท่ีปรับปรุง 
ในการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป  
        3.5.3 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นงานเขียน และผลงานท่ีได้จากการท ากิจกรรม 
ผลงานนักเรียนท่ีแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา เรื่อง การวัดปริมาตร ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูล
จากแนวคิดและผลงานท่ีตัวของนักเรียนได้บันทึกแนวคิดของตนเองลงไปในใบกิจกรรม และผลงานท่ีนักเรียน
ได้ท ากิจกรรมในช้ันเรียนในระหว่างการจัดกิจกรรมจะมีการบันทึกภาพช้ันเรียนด้วย 
        3.5.4 น าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังผลงานนักเรียน ภาพถ่าย ข้อมูลการ
บันทึก การสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ ข้อมูลจากการบันทึกหลังการสอนมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
       ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการเก็บรวบรวมมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย 
เชิงคุณภาพและการบรรยายเชิงวิเคราะห์ (Analytics Description) กล่าวคือ น าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมผลงาน
ก า ร เ ขี ย น แ สด ง แ น ว คิ ด จ า ก ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ข อ ง นั ก เ รี ย น  
บันทึกหลังการสอน ข้อมูลจากการศึกษา เอกสารท่ีเกี่ยวข้องและภาพถ่ายระหว่างการท ากิจกรรมของนักเรียน
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มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเพื่อการศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical ideas) โดยด าเนินการ
ตามโครงสร้างต่อไปนี้ 
โครงสร้างการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กำรวัดปริมำตรและควำมจุ 

นวัตกรรมกำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson Study) 
ขั้นที่ 1 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน (Plan) 
ขั้นที่ 2 การสอนและสังเกตชั้นเรียนร่วมกัน (Do) 
ขั้นที่ 3 การสะท้อนผลหลังการสอนร่วมกัน (See) 

วิธีกำรแบบเปิด (Open Approach)  
1) ข้ันการน าเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด 
2) ข้ันการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 
3) ข้ันการอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันทั้งชั้นเรียน 
4) ข้ันการสรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนที่ปรากฏในชั้นเรียน 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เร่ือง กำรวัดปริมำตรและควำมจุ 
1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การวัดปริมาตรและความจุ (กิจกรรม ตะตุงตวง) 
2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การวัดปริมาตรและความจุ (กิจกรรม มีน้ าอยู่เท่าไร) 
3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การวัดปริมาตรและความจุ (กิจกรรม แบ่งน้ ากันเถอะ) 
4) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การวัดปริมาตรและความจุ (กิจกรรม สนุกคิดกับมิลลิลิตร) 

ข้อมูลท่ีได้จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผลงานที่นักเรียนที่แสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
2. ข้อมูลจากการสังเกตชั้นเรียน 
3. ข้อมูลจากแบบบันทึกหลังสอน 

เป้ำหมำย 
           นักเรียนสามารถวัดปริมาตรและความจุของน้ า และเข้าใจความสัมพันธ์ของหน่วยการวัด
ปริมาตรแบบหน่วยมาตรฐานได้ 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
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สรุปผลกำรวิจัย 

การศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดปริมาตรและความจุ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ท่ีในช้ันเรียนท่ีสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open 
Approach)  พบว่าในบริบทช้ันเรียนท่ีใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด 
(Open Approach) มีกิจกรรมสถานการณ์ปัญหาท่ีแตกต่างกัน แต่ทุกสถานการณ์ปัญหานั้นจะสามารถหา
ค าตอบได้โดยใช้แนวคิด เทคนิค และวิธีการท่ีหลากหลาย นั้นเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักเรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน ๆ ในช้ันเรียนท าให้นักเรียนมีการส่ือสาร และแสดงแนวคิด 
นักเรียนสามารถแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย ซึ่งถือเป็นสมรรถนะทางการเรียนรู้
ท่ีส าคัญ โดยพบว่านักเรียนแสดงแนวคิดในการแก้ปัญหาเกี่ ยวกับการวัดปริมาตรและความจุบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ดังนี้  

4.1 กิจกรรม ตะตุงตวง มีจุดประสงค์การเรียนรู้ คือ 
       4.1.1 นักเรียนสามารถแสดงวิธีการเปรียบเทียบปริมาณของน้ าได้ 
     4.1.2 นักเรียนเข้าใจถึงสมบัติของของเหลวว่ามีปริมาณคงท่ี แม้ภาชนะท่ีบรรจุ
เปล่ียนแปลงไปพบว่านักเรียนแสดงแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่อง การตวง การเปรียบเทียบ
ปริมาณน้ า การประมาณค่า เศษส่วน การเปรียบเทียบทางตรงและการเปรียบเทียบทางอ้อม สมบัติของ
ของเหลวว่ามีปริมาณคงท่ี แม้ภาชนะท่ีบรรจุจะเปล่ียนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน ค 2.1 ป.3/11 
เลือกใช้เครื่องตวงท่ีเหมาะสม วัดและเปรียบเทียบปริมาตรความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร 
    4.2 กิจกรรม มีน้ าอยู่เท่าไร มีจุดประสงค์การเรียนรู้ คือ 
     4.2.1 นักเรียนสามารถเข้าใจความหมายของหน่วยแสดงปริมาณท่ีเรียกว่า “ลิตร” และ
สามารถเขียนแสดงปริมาณน้ าในหน่วยลิตรได้ 
     4.2.2 นักเรียนสามารถวัดปริมาณของน้ าท่ีอยู่ในภาชนะ โดยท่ีมีปริมาณเป็นหน่วยเต็ม
ลิตรได้ พบว่านักเรียนแสดงแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่อง การตวงและวัดปริมาณน้ าโดยมีหน่วย
เป็นลิตร การใช้ขวดตวงขนาด 1 ลิตร ตวงน้ าก่อนแล้วแบ่งใส่ขวด จากนั้นนับจ านวนขวดเพื่อหาปริมาณน้ า
ท้ังหมด และใช้วิธีการบวก เข้ามาช่วยในการค านวณให้เร็วขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า นักเรียนสามารถเข้าใจ
ความหมายของหน่วยแสดงปริมาณท่ีเรียกว่า “ลิตร” และสามารถเขียนแสดงปริมาณน้ าในหน่วยลิตรได้ 
รวมท้ังสามารถวัดปริมาณของน้ าท่ีอยู่ในภาชนะ โดยท่ีมีปริมาณเป็นหน่วยเต็มลิตรได้ ตรงตามเป้าหมายของ
คาบเรียนท่ีต้ังไว้ครบทุกประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน ค 2.1 ป.3/11 เลือกใช้เครื่องตวงท่ีเหมาะสม วัด
และเปรียบเทียบปริมาตรความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร 
   4.3 กิจกรรม แบ่งน้ ากันเถอะ มีจุดประสงค์การเรียนรู้ คือ 
     4.3.1 นักเรียนสามารถวัดปริมาณของน้ าท่ีมีปริมาณน้อยกว่า 1 l (ลิตร) ได้ 
     4.3.2 นักเรียนสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของลิตรและมิลลิลิตร (1 ลิตร = 100 
มิลลิลิตร) ได้ พบว่านักเรียนแสดงแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยนักเรียนได้ตอบเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ นักเรียน
ตอบว่าได้รู้จักหน่วยมิลลิลิตร และจากการแบ่งปริมาณน้ า ได้เรียนรู้ว่า 1 ลิตร มีค่าเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร 
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จากนั้นสรุปเช่ือมโยงไปยังประเด็น “1 ลิตร ถูกแบ่งออกเป็น 10 ส่วนเท่า ๆ กัน เราเรียกหน่วยของปริมาณท่ีถูก
แบ่งนี้ว่า 100 มิลลิลิตร” และ 1 ลิตร เท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร และนักเรียนน าความรู้เรื่องการบวกและการคูณ
มาช่วยให้แก้ปัญหาได้เร็วขึ้น ซึ่งจากการท่ีนักเรียนท ากิจกรรมนักเรียนมีทักษะการตวงท่ีแม่นย าขึ้นและส่ิงท่ี
นักเรียนร่วมกันสรุปช้ันเรียน จะเห็นได้ว่า นักเรียนสามารถวัดปริมาณของน้ าท่ีมีปริมาณน้อยกว่า 1 l (ลิตร) ได้ 
และเข้าใจความสัมพันธ์ของลิตรและมิลลิลิตร (1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตร) ตามเป้าหมายของคาบเรียนท่ีต้ังไว้ 
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน ค 2.1 ป.3/11 เลือกใช้เครื่องตวงท่ีเหมาะสม วัดและเปรียบเทียบปริมาตรความจุ
เป็นลิตรและมิลลิลิตร 

4.4 กิจกรรม สนุกคิดกับมิลลิลิตร มีจุดประสงค์การเรียนรู้ คือ 
     4.4.1 นักเรียนสามารถบอกปริมาณน้ าจากการอ่านขีดแสดงปริมาณในภาชนะต่างๆ ได้ 
     4.4.2 นักเรียนสามารถค านวณหาปริมาณของน้ าโดยอาศัยความสัมพันธ์ 1 ลิตร = 1,000 
มิลลิลิตรได้ พบว่านักเรียนแสดงแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยนักเรียนมีการวาดภาพแทนปริมาณน้ าเพื่ออธิบาย
แนวคิดของตนเอง นักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและแก้ปัญหาโดยการน าความรู้เรื่องการบวก
และการลบมาใช้ในการแก้ปัญหา และจากการท ากิจกรรมนักเรียนได้ฝึกดูปริมาณจากขีดหน่วยเป็นลิตรกับ
มิลลิลิตร รู้วิธีการตวงน้ าโดยใช้บีกเกอร์ รวมท้ังได้ค านวณปริมาณน้ าด้วยวิธีการบวกและการลบ ซึ่งจะต้อง
ค านวณหน่วยเดียวกันก่อน โดยในเรื่องนี้ค านวณหน่วยลิตรกับลิตร และหน่วยมิลลิลิตรกับลลิลิตร นอกจากนี้
จากการสังเกตในขณะท่ีนักเรียนแก้ปัญหาพบว่า นักเรียนทุกคู่สามารถแก้ปัญหาในการอ่านปริมาณน้ าและ
ค านวณปริมาณน้ าได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น จะเห็นได้ว่า  นักเรียนสามารถบอกปริมาณน้ าจากการอ่านขีดแสดง
ปริมาณในภาชนะต่างๆได้ และสามารถค านวณหาปริมาณของน้ าโดยอาศัยความสัมพันธ์ 1 ลิตร = 1,000 
มิลลิลิตร ได้ ตามเป้าหมายของคาบเรียนท่ีต้ังไว้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน ค 2.1 ป.3/11 เลือกใช้เครื่องตวงท่ี
เหมาะสม วัดและเปรียบเทียบปริมาตร ความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร ค 2.1 ป.3/12 คาดคะเนปริมาตรและ
ความจุเป็นลิตร ค 2.1 ป.3/13 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุท่ีมีหน่วยเป็น
ลิตร และมิลลิลิตร 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 5.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

       ครูจะต้องช้ีแจงให้นักเรียนทราบว่า สาเหตุท่ีเกิดความคลาดเคล่ือนในการตวง เพราะ
อะไร (มีบางแก้วท่ีนักเรียนเทน้ าได้ไม่ถึงขีดและมีบางแก้วที่เทน้ าเกินขีดปริมาณท่ีก าหนด) และเราจะมีวิธีการ
ตรวจสอบอย่างไรว่าปริมาณน้ าท่ีวัดนั้นไม่คลาดเคล่ือน (เทน้ าท่ีแบ่งใส่ในแก้วกลับใส่กระบอกตวง 100 
มิลลิลิตร เพื่อตรวจสอบ) เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และครั้งต่อไปสามารถตวงหรือวัดปริมาณน้ า
ได้แม่นย ามากยิ่งขึ้น 
  5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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 5.2.1 ผู้วิจัยควรวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ เพราะในบางครั้งครู
ไม่สามารถมองเห็นถึงการคิดของนักเรียนได้ทัน จึงควรมีการบันทึกวีดีโอเพื่อน ามาวิเคราะห์อย่างละเอียดอีก
ครั้ง 
  5.2.2 ผู้ท าวิจัยต้องฝึกให้นักเรียนเขียนอธิบาย และพูดอธิบายแนวคิดของตนเองออกมา
ให้มากท่ีสุด เพื่อสามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ในรูปธรรม และเข้าใจแนวคิดของนักเรียนมากยิ่งขึ้น ควรมี
แบบสัมภาษณ์หรือแบบบันทึกการสังเกตให้ผู้ร่วมสังเกตช้ันเรียนด้วย 
 5.2.3 การศึกษาแนวคิดของนักเรียน ครูผู้สอนต้องใจเย็นให้เวลานักเรียนได้คิดแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง ครูไม่ควรเข้าไปแทรกแซงแนวคิดของนักเรียน และครูต้องพยายามพูดให้น้อยท่ีสุดเพื่อจะได้เก็บ
แนวคิดของนักเรียนได้จริง ๆ 
 5.2.4 ในบางกิจกรรมนักเรียนมีแนวคิดในการวัดปริมาตรและความจุ โดยอธิบายตาม
ความคิดหรือพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน โดยใช้การวาดภาพปริมาณน้ าจากท่ีนักเรียนเห็น นักเรียนไม่
สามารถแสดงแนวคิดในการการเขียนอธิบายเป็นตัวหนังสือหรือตัวเลขได้ดังนั้นครูผู้สอนควรเข้าไปสอบถามเพื่อ
กระตุ้นให้นักเรียนเขียนอธิบายแนวคิดของตัวเอง 
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ชื่อเรื่อง  การจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open Approach) เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

ชื่อผู้วิจัย  นางวลัยรัตน์  เมฆมีเดช 
  ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
     

บทคัดย่อ 
 

   การวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open Approach) เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค ์1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ในหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 5 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ
เปิด (Open approach)  2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเปิด (Open 
approach) ด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียววัดสองครั้ง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 อ าเภากาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 32 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลองปฏิบัติ ประกอบด้วย แผนการสอน สื่อการเรียนรู้ และใบกิจกรรม 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการปฏิบัติดังนี้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และแบบสังเกตพฤติกรรมการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน 
   จากการวิจัยพบว่า 
    1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลค่าเฉลี่ยของคะแนนที่สูงขึ้น คือ มีคะแนนเฉลี่ยก่อน
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open Approach)  สูงกว่าก่อนการศึกษา
ชั้นเรียน (Lesson Study)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเปิด  
(Open approach) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81     
 

ค ำส ำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open approach), วิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์,  
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
 

บทน ำ  
   คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์หรือวิชาพ้ืนฐานที่น าไปสู่การศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ อาทิเช่น วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ นอกจากนี้คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่ง  ต่อการพัฒนาความคิด
มนุษย์ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ มีแบบแผน   สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบช่วยให้คาดการณ์วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่
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ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขการพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ เป็นการพัฒนาให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
ในคณิตศาสตร์ ทั้งในการด าเนินการต่าง ๆ หรือวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผู้สอนควรมีอิสระให้กับตัวผู้เรียน
มากกว่าการก าหนดกรอบความคิดของผู้เรียน ควรจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความคิดของตนเองหรือของ
กลุ่ม ซึ่งผู้เรียนสามารถน าความรู้หรือแนวคิดที่ได้จากการน าเสนอไปประยุกต์ใช้หรือเป็นแบบอย่างในการน าไป
ปฏิบัติได้ รวมทั้งผู้เรียนจะเกิดเจตคติที่ดีและมีความภูมิใจในผลงาน ท าให้ผู้เรียนอยากคิด อยากท าและมีความกล้า
แสดงออกมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาการถ่ายทอดของผู้สอนเป็นเพียงการให้ท่องจ าเนื้อหาหรือบรรยายให้ผู้เรียน และมี
ลักษณะชั้นเรียนที่ไม่ได้เปิดกว้างส าหรับกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเพียงแค่จดจ า
และไม่สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร (อารี พันธ์มณี.2544: 41) พบว่าการเรียนการสอน
ในโรงเรียน ผู้เรียนส่วนใหญ่มักถูกฝึกให้คิดหาค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียวด้วยวิธีการปฏิบัติซ้ าแล้วซ้ าอีก 
ตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนจนจบปริญญาตรี ครูทดสอบด้วยข้อสอบที่ต้องการค าตอบเดียวตลอดมา การหาค าตอบที่
ถูกต้องเพียงค าตอบเดียวอาจเหมาะสมกับปัญหาในบางวิชา เช่น คณิตศาสตร์ เป็นต้น แต่ปัญหาคือ ในชีวิตจริง
ค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียวอาจจะไม่เพียงพอ เพราะในชีวิตจริงยังมีความจ าเป็นที่ต้องการค าตอบที่ถูกต้อง
มากกว่าหนึ่งค าตอบ หากครูฝึกให้ผู้เรียนกล้าคิดค้นหาค าตอบที่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งค าตอบหรือหลาย ๆ ค าตอบ ก็
จะช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยเกิดทักษะคิดหาทางเลือกท่ีเป็นไปได้หลาย ๆ ทาง ผู้เรียนก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการ
ตอบค าถาม และสามารถเลือกน าไปใช้ให้เหมาะสมในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ จากปัญหาดังกล่าวครูผู้สอน
คณิตศาสตร์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน โดยรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการนั้นมีหลากหลาย ซึ่งจาก
การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open 
approach) เป็นวิธีการท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเปิด (Open 
approach) เป็นการสอนที่มุ่งเน้นเตรียมผู้เรียนด้วยสถานการณ์ปัญหาแบบเปิดที่มีความเป็นไปได้หลากหลายที่จะ
สนองความต้องการ ความสามารถในการพัฒนาวิธีการคิดที่แตกต่างของแต่ละคน ในขณะเดียวกันก็เป็นปัญหาที่
กระตุ้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และสืบเสาะในการหาแนวทางในการแก้ปัญหาและสร้างปัญหาใหม่จากปัญหา
ดังกล่าวด้วยประสบการณ์ในการแก้ปัญหา เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด 
(Open approach) เ กิ ดประสิ ทธิ ภ าพ ผู้ วิ จั ยจึ ง ใช้ กระบวนการศึ กษาชั้ น เ รี ยน  ( Lesson Study) เป็ น
กระบวนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open approach) เป็นนวัตกรรม
ทางด้านการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งได้รับการยอมรับตลอดมาว่าเป็นวิธีการที่ท าให้การสอนดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
มัน่คง การศึกษาชั้นเรียนมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้กับครูและผู้เรียน โดยครูมีการเปลี่ยนแปลงค่านิยม และ
บทบาทของตนเองจนสามารถคอยอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างแท้จริง การแทรกแซง
ผู้เรียนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ครูสามารถรวบรวมกระบวนการคิดของผู้เรียน ติดตามกระบวนการคิดของผู้เรียน 
พยายามเข้าถึงและเข้าใจผู้เรียน จากผลการวิจัยพบว่า การน านวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) สู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษาผลที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน ครูมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสอน มี
การจัดการเรยีนการสอนตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ท างานเป็นทีม และสามารถพัฒนาวิชาชีพ  
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยมีความเห็นว่า การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเปิด (Open approach) ด้วยกระบวนการ
ศึกษาชั้นเรียน Lesson Study เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดโดยการ
ก าหนดสถานการณ์ปัญหา การสืบเสาะหาข้อมูลเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยอาศัยประสบการณ์ที่มีอยู่ จึง
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มีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
และจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนให้สูงขึ้นกว่าเดิม และเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย  
  1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รูป
สี่เหลี่ยมมุมฉากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open 
approach) 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเปิด  
(Open approach) 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการตามหัวข้อต่อไปนี้ 
   1. ผู้เข้าร่วมการวิจัย 
   2. รูปแบบการวิจัย 
   3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผู้เข้าร่วมการวิจัย 
   ผู้เข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้วิจัยและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 32 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
2. รูปแบบการวิจัย รปูแบบการวิจยัในครัง้นี้ คือ กระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ซึ่งมีข้ันตอนการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ขั้นวางแผน (Plan) ด าเนินการตามขัน้ตอนดังตอไปนี้ 
   2.1.1 ผู้วิจัยส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนการสอน ศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้น
เรียน เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งจากการส ารวจพบว่า นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านคลอง
นามิตรภาพที่ 201 เริ่มเบื่อหน่าย และไม่สนใจในการเรียนคณิตศาสตร์ที่มีการสอนแบบเดิม ๆ หรือสอนให้ท่องจ า 
จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจในการน าปัญหาดังกล่าวมาท าการวิจัย โดยน าการจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open Approach) 
ด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) มาใช้ในการสอนเรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น 
   2.1.2  ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) จากหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช 2560 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง รูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก อยู่ในสาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง 
รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 

428



             ค 2.2  ม.1/2 หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพด้านหน้า ภาพด้านข้างและภาพด้านบนของ
รูปเรขาคณิตสามมิติ   
   2.1.3 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open Approach) เพ่ือน ามาใช้ในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในการวิจัย     
   2.1.4 ผู้วิจัยศึกษาและลงมือสร้างแบบทดสอบ ซึ่งการสร้างแบบทดสอบมีขั้นตอนดังนี้ 
    1) ศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    2) ก าหนดเนื้อหาที่ผู้วิจัยต้องการวัด 
    3) วิเคราะห์ว่าจะออกข้อสอบในแต่ละเนื้อหาจ านวนกี่ข้อ รวมทั้งหมดกี่ข้อ 
    4) เลือกรูปแบบของข้อสอบว่าจะมีรูปแบบใดบ้าง 
    5) ร่างข้อสอบตามรูปแบบของข้อสอบที่เลือกไว้ 
    6) ตรวจสอบว่าข้อสอบนั้นมีลักษณะที่ดีของข้อสอบ 
    7) น าข้อสอบที่ร่างข้ึนไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
    8) ปรับปรุงข้อสอบตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
    9) จัดเป็นแบบทดสอบฉบับร่าง 
    10) น าแบบทดสอบไปทดลอง 
    11) วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ 
    12) หากแบบทดสอบข้อใดยังไม่ได้คุณภาพ อาจน าไปปรับปรุงหรือตัดทิ้งไป 
    13) จัดข้อสอบเข้าฉบับและพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ 
   2.1.5 ผู้วิจัยศึกษาและสรางแผนการจัดการเรียนรู้/หน่วยการเรียนรู้ ที่ออกแบบกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของวิธีการสอนแบบเปิด 
       1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) และหลักสูตรโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และคู่มือครูวิชา
คณิตศาสตร์ พ้ืนฐานชั้นมั ธยมศึกษาปีที่  1 ของสถาบันส่ง เสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ 
       2) วิเคราะห์หลักสูตร สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เพื่อด าเนินการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
       3) จัดท าแผนการเรียนรู้ โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ 3 แผน จ านวน 3 ชั่วโมง ดังนี้ 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 61 เรื่อง ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 62 เรื่อง ความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมที่สามารถแบ่งเป็นรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 73 เรื่อง โจทย์ปัญหา  ซ่ึงแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนมีส่วนประกอบ 
ดังนี้  
    3.1) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    3.2) รายวิชา ค21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
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    3.3) หน่วยการเรียนรู้ที ่5 เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ(รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ) 
    3.4) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 61-62 และ 73 
    3.5) มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
    3.6) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    3.7) สาระส าคัญ 
    3.8) สาระการเรียนรู้ 
    3.9) คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
    3.10) ค่านิยม  
    3.11) บูรณาการด้านยาเสพติดในโรงเรียน 
    3.12) บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    3.13) ภาระงาน / ชิ้นงาน  
    3.14) สมรรถนะของผู้เรียน 
    3.15) ค าส าคัญในสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด 
    3.16) สถานการณ์ปัญหา 
    3.17) ค าสั่ง 
    3.18) คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 
    3.19) กระบวนการเรียนรู้  
    3.20) กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย  
     ขั้นที่ 1 ขั้นการน าเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด 
     ขั้นที่ 2 ขัน้การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 
     ขั้นที่ 3 ขั้นอภิปรายและการเปรียบเทียบร่วมกันทั้งชั้นเรียน 
     ขั้นที่ 4 ขั้นการสรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
    3.21) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
    3.22) การวัดและประเมินผล 
    3.23) ข้อเสนอของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
   2.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
โครงสร้างและเนื้อหา (IOC) เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่งหากมีข้อบกพร่อง 
   2.1.7 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
   2.1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปใช้จริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีก่ าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
 2.2 ขั้นปฏิบัติการ (Action) 
   ผูวิจัยได้น าแผนการสอน ใบกิจกรรม และสื่อการสอน ที่สรางขึ้นมาใช้ด าเนินการ ขณะลงมือ
ปฏิบัติ โดยผู้สอนได้ใช้แผนการสอนทั้งหมด 3 แผนการเรียนรู้ ได้แก่ 
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   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 61 เรื่อง ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 62 เรื่อง ความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมที่สามารถแบ่งเป็นรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 73 เรื่อง โจทย์ปัญหา 
   ซึ่งจากการน าแผนการสอนไปใช้ และให้นักเรียนท าใบกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
เปิด (Open Approach) นี้นั้น เห็นได้ชัดเจนว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นมากข้ึนกว่าการเรียนแบบเดิม นักเรียน
มีอิสระในการท ากิจกรรม และสามารถน าเสนอแนวคิดของตัวเองได้กว้าง หลากหลาย และชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
รวมทัง้นักเรียนยังได้เรียนรู้ในการท างานร่วมกันกับผู้อื่น และการน าแนวคิดหรือข้อเสนอแนะของผู้อ่ืนมาปรับใช้กับ
ตนเองต่อไปได ้
 2.3 ขั้นสังเกตการณ (Observe) 
   ขณะลงมือปฏิบัติการสอน ผูวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการดังนี้ 
   2.3.1 การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียน  จากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน พบว่า 
นักเรียนมีความกระตือรือร้น และให้ความสนใจในการเรียนต่างจากเดิม คือ มีความกระตือรือร้นในการเรียนมาก
ขึ้น ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมในชั้นเรียนมากขึ้น และการที่จะเสนอหรืออธิบายแนวคิดตามแบบฉบับของ
ตนเองมากยิ่งขึ้น 
   2.3.2 สังเกตการณ์พัฒนาทักษะเรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จากการสังเกต พบว่า จากเดิมท่ีนักเรียน
ได้เรียนรู้เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ส่วนประกอบของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในรูปแบบเดิม 
คือ การเรียนการสอนแบบบรรยายหรือสอนแบบให้จ า เปลี่ยนเป็นการสอนด้วยวิธีการแบบเปิดนั้น นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ดีกว่า และเข้าใจในเนื้อหาได้มากข้ึน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ดีกว่าเดิม 
   2.3.3 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบเมื่อสิ้นสุดการเรียน  โ ด ย ใ ห้ นั ก เ รี ย น ท า
แบบทดสอบเรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทั้งก่อนและหลังการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการวิจัยและ
น าไปพัฒนารูปแบบการสอนต่อไป 
   2.3.4 การสอบถามความพึงพอใจเมือ่สิ้นสุดการเรียน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open approach) โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ท าแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อไป 
 2.4 สะทอนผลการปฏิบัติ (Reflect) 
   2.4.1 ผู้วิจัยวิเคราะห์และประเมิน อภิปรายและสะท้อนผลร่วมกัน เกี่ยวกบัแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ใช้สอนไปในชั่วโมงนัน้ ๆทีท่ าการทดลองโดยใช้ข้อมูลจากการบันทึกการสังเกตชั้นเรียน และแบบบันทึกผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาแผนการ จัดการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
   2.4.2  ผู้วิจัยด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อมูลในการสะท้อนผล 
จากนั้นจึงน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาแล้วไปทดลองจัดการเรียนรู้ในชั่วโมงต่อไป ปฏิบัติงาน
ลักษณะนี้เช่นเดิมเป็นไปจนสิ้นสุดการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ตามที่ก าหนดไว้ในระยะเวลาท าการ
ทดลองวิจัย จ านวน 5 ชั่วโมง 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจ าแนกตามลักษณะการใช้ดังนี้ 
   3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ประกอบด้วย แผนการสอน สื่อการเรียนรู้ และใบกิจกรรม  
   3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติดังนี้ 
    - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 
    - แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การด าเนนิการเกบ็รวบรวมขอมูล ผู้วิจัยไดแบงการด าเนินการออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
   4.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคณุภาพ 
    - เครื่องมือที่ใชไดแก ใบกิจกรรม 
   4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ 
    - เครื่องมือที่ใชไดแ้ก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน  
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้  
   5.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดในการแก้ปัญหาเรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จากกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์เชิงบรรยาย  
       5.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) จากผลการท าแบบทดสอบเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม
มุมฉาก โดยใช้ t-test 
 

สรุปผลกำรวิจัย 
   1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลค่าเฉลี่ยของคะแนนที่สูงขึ้น คือ มีคะแนนเฉลี่ยก่อน
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open Approach)  สูงกว่าก่อนการศึกษา
ชั้นเรียน (Lesson Study)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเปิด  
(Open approach) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81    
    

ข้อเสนอแนะ  
1. ในการสอนแบบเปิด (Open Approach) ควรมีกิจกรรมในการสอนแต่ละคาบเรียนให้ 

หลากหลาย เพ่ือที่ผู้เรียนจะได้สนใจในการเรียนอยู่เสมอ 
   2. การสอนแบบเปิด (Open Approach) ควรบริหารเวลาให้เหมาะสมในการสอนแต่ละคาบเรียน 
   3. การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากับนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดเล็กอาจจะท าให้ไม่สามารถน าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มอ่ืนได้      
   4. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการการสอนแบบเปิด (Open Approach) ใน
รายวิชาอ่ืน ๆ เพื่อเพ่ิมความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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   5. ควรศึกษาวิธีการใช้วิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) ในการสอนนักเรียนในวัยต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม และน าบูรณาการกับรูปแบบการสอนแบบอ่ืน เพ่ือให้เกิดความหลากหลายในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
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ชื่อเรื่อง  การอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonic) โดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรยีนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201         กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที ่2/2563 

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวพิมพ์ใจ เพชรฤทธิ์ 
 ครูช านาญการ  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน  โดย
ใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์  (Phonics) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2563  จ านวน 37 คน  โดยวิธีเลือกสุ่มแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกทักษะ  เรื่องการ
อ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics)  ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 81.16  และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ใช้เป็นข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 60.6   การหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะใช้ เกณฑ์หาประสิทธิภาพ  E1/E2  เท่ากับ  
80/80  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบว่า 
1.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ  เรื่องการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์  

(Phonics) โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ที่ผู้รายงานได้พัฒนา  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.16/60.6   หมายถึง นักเรียน
ทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  และการท าแบบฝึกทักษะ คิดเป็นร้อยละ 
40.58  และได้คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.6  แสดง
ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่องการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics)  โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ที่ตั้งไว้   

2.ผลการใช้แบบฝึกทักษะมาช่วยสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ 
ได้ผลน่าพอใจ  สังเกตจากนักเรียนให้ความสนใจการเรียนดี  มีความรับผิดชอบในหน้าที่  สิ่งที่แสดงถึงความ
สนใจของนักเรียน  คือ  นักเรียนสามารถท าแบบฝึกทักษะท้ายแผนทุกแผน  ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีทุกคน  ที่
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า  การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ร่วมมือกันในการ
ท างาน  นักเรียนทุกคนร่วมกันรับผิดชอบงาน  และน าประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการเรียนรู้มาสรุปเป็นองค์
ความรู้ของกลุ่มตนเอง  มีการช่วยเหลือกันในการท างานกลุ่ม   

ค าส าคัญ   
1.แบบฝึกทักษะ คือ สื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งที่ใช้ฝึกทักษะกับผู้เรียน เพ่ือฝึกฝนให้เกิด 
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ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความช านาญในเรื่องนั้นๆ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามเนื้อหาที่สอน โดย
อิงจากจุดประสงค์การเรียนรู้และตัวชี้วัด จะอยู่ในรูปของชุดกิจกรรมหรือใบงาน 

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ความสามารถหรือผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการ 
สอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยัง
ได้จ าแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ตามลักษณะของวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน คะแนน
จากการทดสอบ เรื่องการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

3.แบบทดสอบ คือ แบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ก่อนและหลังทดลองใช้แบบฝึกทักษะ 

4.อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ (phonics) หมายถึง การสอนความสัมพันธ์ของ 
เสียงกับตัวอักษร และน าหลักการถอดรหัสค ามาใช้ เพ่ือการอ่าน เขียน สะกดค าต่างๆในภาษาอังกฤษอย่างเป็น
ระบบ ตามล าดับขั้นตอน เพ่ือให้สามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 

บทน า 
หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรแกนกลาง  การศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551 มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถ ใช้ ภาษาต่างประเทศ 
สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ใน ระดับ ที่สู งขึ้น รวมทั้งมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และ สามารถถ่ายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ อีกท้ังยัง ก าหนด คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2  ในด้านการออกเสียง คืออ่านออกเสียง ระบุตัวอักษรและเรียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
สะกดค า (ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ, 2551: 1-3) 
  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ อีกทั้ง ยังให้ความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
โดยเฉพาะการด าเนินการ โครงการต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนของ
ครูสอนภาษาอังกฤษ ด้วยการ จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (English Boot Camp) ซึ่งสามารถพัฒนาครูที่เข้า
ร่วมโครงการและมีการติดตาม หลังจากเข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้ครูสามารถน าความรู้ที่ได้ไปออกแบบกิจกรรม 
และพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 
  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน เป็นวิ ธีการสอนทักษะเ พ่ือการสื่ อสาร 
(Communicative approach) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะความสามารถด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน 
(Nunan. 1991) การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทยที่ผ่านมา ประสบปัญหาต่างๆ มากมายที่ท าให้
ผู้เรียนไม่สามารถ สื่อสารด้วยการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการตั้งแต่
ตัวหลักสูตร กระบวนการสอน ข้อจ ากัดของความพร้อมและการเข้าถึงสื่อ และเทคโนโลยีต่างๆของสถานศึกษา
ที่ไม่เท่าเทียมกัน ส่งผลให้นักเรียนที่จบการศึกษาไป ไม่สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากพอ 
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  ส าหรับปัญหาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ ที่ผู้วิจัยพบ คือ ผู้เรียนขาดแรงจูงใจใน
การเรียน ผู้เรียนไม่สามารถอ่านค าศัพท์ใหม่ๆ เมื่อเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้ เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบ ท่องจ าและไม่มีประสิทธิภาพ เช่น  การเรียนค าศัพท์ในรูปแบบการจดจ าค าศัพท์แบบจ าแบบเป็น
ค า (Wholeword approach) ซ่ึงส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถอ่านค าและออกเสียงค าใหม่ได้ ปัญหาเหล่านี้ส่งผล
ต่อการจัดการ เรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างมาก เห็นได้จากผลการเรียนรายวิชา การอ่าน
เพ่ือความเข้าใจ (Reading Comprehension) ที่ต่ ากว่าระดับมาตรฐาน และผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายกับ
เนื้อหาของวิชาที่ยาก 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะโฟนิกส์เพ่ือใช้พัฒนาทักษะการ
ออก เสียงภาษาอังกฤษ และแก้ไขปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย 
น ารูปแบบ การสอน(Phonics: letters & sounds) ของ Jolly Phonics มาจัดท าชุดฝึกทักษะนี้  

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่องการอ่าน 

ออกสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics) 
  2.  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่องการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics)  ของ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จ านวน 37 คน ที่เรียน 

รายวิชาภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2/2563 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  แบ่งออกเป็น 2 ชนิด  ตามลักษณะการใช้ดังนี้ 
            1.1  ชุดแบบฝึกทักษะ  วิชาภาษาอังกฤษ  เรื่องการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics) 

  1.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics) 
โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 
  การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  1.วิธีสร้างเครื่องมือ 
      1.1  แบบทดสอบท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วิชาภาษาอังกฤษ  เรื่องการอ่านออกเสียงแบบ 
โฟนิกส์ (Phonics)   โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างโดยมี
ขั้นตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 
            1.1.1  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  สาระและมาตรฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
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           1.1.2  ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  และแนวคิดในการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  จากเอกสารต ารา  คู่มือครู  แบบเรียนและเอกสารต ารา  การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  โดยใช้รูปแบบ 
           1.1.3  วิเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี  ค าอธิบาย
รายวิชา  การจัดสาระการเรียนรู้  โครงสร้างการจัดสาระการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปี 
ที่ 6 
   2. การทดสอบเครื่องมือ 
           2.1น าแบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  วิชาภาษาอังกฤษ  เรื่องการอ่านออกเสียง
แบบโฟนิกส์ (Phonics)  โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ที่ผู้วจิัยสร้างขึ้นเสนอต่อ
กลุ่มงานวิชาการ  และผู้เชี่ยวชาญ  เพ่ือพิจารณาตรวจความเรียบร้อย  เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ 
           2.2  กลุ่มงานวิชาการ  หรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมาย  ประเมินแบบฝึกทักษะโดยวิธี
ของ  Likert  เป็นแบบ  Rating  Scale  มี  5  ระดับ  ดังต่อไปนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545) 
   4.51 – 5.00 มีค่าเท่ากับ มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
      3.51 – 4.50 มีค่าเท่ากับ มีความเหมาะสมมาก 
    2.51 – 3.50 มีค่าเท่ากับ มีความเหมาะสมปานกลาง 
   1.51 – 2.50 มีค่าเท่ากับ มีความเหมาะสมน้อย 
   1.00 – 1.50 มีค่าเท่ากับ มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
   โดยค่าความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย  3.50  ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ตัดสินถือว่าเป็นแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่มีความเหมาะสมและใช้ได้ 
        2.3  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง  (Index  of  Item  Objective  Conguence)  ที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 
        2.4  น าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจมาทดสอบความเชื่อถือได้  (Reliability)  ด้วยการ
ค านวณหาค่าคงที่ภายใน  (Internal  Consistency)  โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาค  
(Cronbach ’s  Alpha  Coefficient) 
  การค านวณประสิทธิภาพของแบบฝึก 
  กระท าโดยใช้สูตรต่อไปนี้ 

    E1  =   
A
N
X

x 100      

    E2  =  
B
N
Y

 x 100  

  E1  แทน ประสิทธภิาพของกระบวนการคิดเป็นร้อยละจากการตอบแบบฝึกหัด  
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ของชุดการฝึกได้ถูกต้อง 
  E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์คิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบ        
หลังการฝึกแต่ละชุดได้ถูกต้อง 

   X แทน คะแนนรวมของผู้เรียนจากแบบฝึกหัด 

  Y แทน คะแนนรวมของการทดสอบหลังจากฝึก 
  N  แทน จ านวนของผู้เรียน 
  A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝึก 
  B  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังการฝึก 
 E1 ได้จากการน าคะแนนงานทุกชิ้นของนักเรียนแต่ละคนรวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยเทียบ
เป็นร้อยละ 
 E2  ได้จากการน าคะแนนผลการสอบหลังการทดลองของนักเรียนทั้งหมดรวมกันแล้วหาค่า 
เฉลี่ยเทียบเป็นร้อยละ 
 แบบแผนการทดลองและข้ันตอนการด าเนินการทดลอง 
                    1. แบบแผนการทดลอง 
                  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง  (Quasi – experimental Research)  
โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ  One  Group  Pre – test  Post – test Design  (ล้วน  สายยศ  และ
อังคณา  สายยศ,  2538  :  249)  โดยมีลักษณะการทดลองดังตาราง  ดังนี้ 
 ตารางที่  1   แบบแผนการทดลองแบบแบบ  One  Group  Pre – test  Post – test 
Design    
  

กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test 

ทดลอง T1 X T2 
 

  T1     หมายถึง   การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)   
  X        หมายถึง   การจัดการเรียนรู้  
  T2     หมายถึง   การทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
                   2.  ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
                   การด าเนินการทดลองครั้งนี้  ผู้รายงานได้ด าเนินการทดลองสอนด้วยตนเองกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  จ านวน 37 คน  ใช้เวลาในการทดลอง  20  ชั่วโมง  
ทั้งนี้ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการทดลอง  ดังนี้ 
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                        2.1  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาภาษาอังกฤษ  เรื่องการอ่านออกเสียงแบบโฟ
นิกส์ (Phonics)  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ก่อนเรียน  (Pre – test)  ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ที่ผู้รายงานสร้างข้ึน 
                        2.2  ด าเนินการสอนตามตารางการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ  เรื่องการอ่านออกเสียง
แบบโฟนิกส์ (Phonics)   โดยแบบฝึกทักษะ  ระหว่างวันที่  1 ส.ค. 2563  ถึง  วันที่ 30 ก.ย. 2563 
                        2.3  เมื่อด าเนินการสอนครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้ว  ท าการทดสอบ  วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน  (Post – test)  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับท่ีใช้ทดสอบ
ก่อนเรียน 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
                    การศึกษาครั้งนี้  ผู้รายงานท าการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยด าเนินการจัดกระท ากับข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
                     1.  วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการ
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
                      2.  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่องการอ่านออกเสียง
แบบโฟนิกส์ (Phonics)   โดยแบบฝึกทักษะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
                     3.  วิเคราะห์หาคะแนนเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
ที่ได้จากการประเมินพฤติกรรมการท างานกิจกรรมกลุ่ม  และการท าแบบฝึกทักษะระหว่างเรียน 
                    4.  วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่องการอ่านออกเสียง
แบบโฟนิกส์ (Phonics)  โดยแบบฝึกทักษะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมีสูตรดังนี้ 
                                     ผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน   
ดัชนีประสิทธิผล   =     
                                       (จ านวนนักเรียน  ×   คะแนนเต็ม)  –  ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน       

สรุปผลการวิจัย 
  1.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ  เรื่องการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics) 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ที่ผู้รายงานได้พัฒนา  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.16/60.6   หมายถึง นักเรียนทั้งหมดได้
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  และการท าแบบฝึกทักษะ คิดเป็นร้อยละ 40.58  และ
ได้คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.6  แสดงว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่องการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics)  โดยใช้แบบฝึกทักษะ ที่
ผู้รายงานพัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ที่ตั้งไว้   

2. ผลการใช้แบบฝึกทักษะมาช่วยสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ 
ได้ผลน่าพอใจ  สังเกตจากนักเรียนให้ความสนใจการเรียนดี  มีความรับผิดชอบในหน้าที่  สิ่งที่แสดงถึงความ
สนใจของนักเรียน  คือ  นักเรียนสามารถท าแบบฝึกทักษะท้ายแผนทุกแผน  ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีทุกคน  ที่
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เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า  การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ร่วมมือกันในการ
ท างาน  นักเรียนทุกคนร่วมกันรับผิดชอบงาน  และน าประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการเรียนรู้มาสรุปเป็นองค์
ความรู้ของกลุ่มตนเอง  มีการช่วยเหลือกันในการท างานกลุ่ม 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  โดยใช้แบบฝึกทักษะ ในกลุ่มประสบ  

การณ์อ่ืนๆ และในระดับชั้นอ่ืนๆ 
        2. ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือที่
นักเรียนจะได้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
        3. ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะในเนื้อหาหรือ
เรื่องราวอื่นๆ ที่นักเรียนสนใจ   
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ช่ือเรื่อง การศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ท่ีสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน  
 (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 

ช่ือผู้วิจัย นางสาวจิรนาฎ เกื้อเดช 
 ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ที่สอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและ
วิธีการแบบเปิด (Open Approach) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ใน  
การวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื ่องการคูณ จำนวน 3 แผน  2) แบบบันทึกการสังเกต  
ช้ันเรียน 3) บันทึกหลังการสอน และเครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 1) ผลงานนักเรียนท่ีแสดงแนวคิด 
ทางคณิตศาสตร์ 2) ใบบันทึกแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 3)  ข้อมูลจากแบบบันทึกหลังการสอน  
และ 4) ข้อมูลจากแบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน ซึ่งผู้วิจัยนำข้อมูลทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์โดยใช้ระเบียบ 
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและการบรรยายเชิงวิเคราะห์ (Analytics Description) โดยอิงกรอบท่ีผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้น 
จากกรอบแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ ์ และกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสอนที่เน้น  
การแก้ปัญหาเพื่อสนับสนุนการคิดของผู้เรียนของ Isoda & Katakiri (2012) 

ผลการวิจัยพบว่า ในบริบทชั ้นเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั ้นเรียน (Lesson Study)  
และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ
เรียนรู ้ร ่วมกันกับเพื ่อน ๆ ในชั ้นเรียนทำให้นักเรียนมีการสื ่อสาร และแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์  
ในการแก้ปัญหาที่หลากหลายซึ่งถือเป็นสมรรถนะทางการเรียนรู้ที่สำคัญ โดยพบแนวคิดทางคณิตศาสตร์  
เรื่อง การคูณ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนที่ทำการวิจัย 6 ประเภท คือ 1) แนวคิดเกี่ยวกับเซต นักเรียนแสดงเซตที่มี
เงื ่อนไขการจัดสิ่งของชนิดเดียวรวมกันเป็นกลุ่มและเซตที่มีเงื ่อนไขการจัดสิ่งของชนิดเดียวกันให้รวมกัน  
เป็นกลุ ่มโดยที่สมาชิกในแต่ละกลุ ่มเท่ากัน 2) แนวคิดเกี ่ยวกับหน่วย นักเรียนแสดงเป็นหน่วยการนับ  
3) แนวคิดเกี ่ยวกับการแสดงแทน นักเรียนใช้เครื่องหมายกากบาทเพื ่อแสดงแทนถึงการคูณโดยที่ตัวต้ัง 
เป็นจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่ม และตัวคูณเป็นจำนวนกลุ่ม และใช้บล็อกแสดงแทนการจัดกลุ่มสิ ่งของ  
ให้เป็นไปตามเงื ่อนไข และการใช้การคูณในการคำนวณหาจำนวนของสิ่งของทั้งหมด 4) แนวคิดเกี ่ยวกับ  
การดำเนินการ นักเรียนระบุการดำเนินการเพื่อหาจำนวนสิ่งของทั้งหมดโดยใช้การคูณ 5) แนวคิดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนวิธีการ นักเรียนเขียนตารางการคูณของ 2 เพื่อหาจำนวนของสิ่งของทั้งหมด และ 6) แนวคิดเกี่ยวกับ
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การคิดเชิงการกระทำ นักเรียนใช้แนวคิดเกี่ยวกับหน่วยในการตรวจสอบจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มเพื่อให้เป็น
กลุ่มส่ิงของชนิดเดียวกันโดยท่ีแต่ละกลุ่มมีจำนวนสมาชิกเท่ากัน 

คำสำคัญ : วิธีการแบบเปิด, แนวคิดทางคณิตศาสตร์, การศึกษาช้ันเรียน, การคูณ  

บทนำ 
คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์  
ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้การคาดการณ์ การวางแผน การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื ่องมือ 
ในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื ่น ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์  
จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ โดยต้องคำนึงถึงการส่งเสริม  
ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นสำคัญ นั่นคือการเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะ 
ด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การส่ือสาร
และการร่วมมือซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงและสามารถอยู่ในสังคมได้ ท้ังนี้การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องเตรียมให้ผู ้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะ
ประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้  
ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน  

สภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาอย่างมาก เนื่องจากเป็นการ
จัดการเรียนรู้แบบถ่ายทอดความรู้ (Transmission Approach) ซึ่งเป็นวิธีการสอนท่ีใช้กันมานานเน้นการสอน
แบบท่องจำสัญลักษณ์ต่าง ๆ ผ่านหนังสือ ครูเป็นผู้บรรยายหน้าช้ันเรียนและทำตามวิธีการของครูเท่านั้นไม่ได้
เน้นกระบวนการเรียนรู้และการเข้าใจของนักเรียน หากครูฝึกให้ผู ้เรียนกล้าคิดกล้าค้นหาคำตอบที่ถูกต้อง  
จากแนวคิดหลาย ๆ แนวคิด หลาย ๆ คำตอบก็จะช่วยให้ผู ้เรียนคุ้นเคย เกิดทักษะในการคิดหาทางเลือก  
ทางแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้หลาย ๆ ทาง ผู้เรียนก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการตอบคำถามหรือการแก้ปัญหา 
และสามารถเลือกนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงรวมถึงการมีทัศนคติที่ดีในการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์ และเนื่องจากธรรมชาติของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เป็นการคิดคำนวณ การคิดรวบยอด 
ความเป็นเหตุเป็นผล ส่ือความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมจึงยากต่อการเรียนรู้ทำให้เกิด
ความเข้าใจได้ล่าช้า น่าเบื่อ ยากที่จะสื่อความหมาย มีกฎ ระเบียบ และทฤษฎีที่จะต้องท่องจำ ทำแบบฝึกหัด
มากมาย จึงทำให้นักเรียนเกิดความรู ้สึกต่อต้าน ท้อแท้ ทำให้ไม่มีโอกาสพัฒนา และแสดงศักยภาพ 
ทางสติปัญญาของตนเองเท่าที่ควร และอีกปัญหาหนึ่งคือการทำความเข้าใจว่านักเรียนคิดอย่างไรเพื่อที ่จะ
เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนและหาทางส่งเสริมแนะนำได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากการคิดทางคณิตศาสตร์นั้น 
ช่วยให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของการใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ แก้ปัญหาด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ท่ีเป็น
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อิสระ รวมทั้งการคิดทางคณิตศาสตร์ยังสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้วยเหตุนี้การแสดง
แนวคิดของนักเรียนในการแก้ปัญหาของนักเรียนจึงเป็นส่ิงท่ีสำคัญ จึงมีการนำนวัตกรรมแบบใหม่เข้ามาใช้ 

ในปี 2545 ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  ได้นำนวัตกรรมวิธ ีการแบบเปิด (Open Approach)   
เข้ามาท้าทายให้ครูไทยได้เปลี่ยนแปลงแนวทางการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิดมุ่งที่จะ
เตรียมนักเรียนเข้าถึงสถานการณ์ปัญหาที่ท้าทาย โดยการใช้ปัญหาปลายเปิดที่มีศักยภาพที่จะตอบสนอง
ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  
ซึ ่งการจัดการเรียนร ู ้ โดยว ิธ ีการแบบเปิดโดยใช้สถานการณ์ปลายเปิดเป็นการให้น ักเร ียนแก้ป ัญหา  
ได้เต็มศักยภาพและมีอิสระ และเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถมีประสบการณ์ที่ยาวนานในการแก้ปัญหา  
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที ่สามารถพัฒนาความเข้าใจวิธีคิดของตนเองและนำไปสู่การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ที ่ซ ับซ้อนสูงขึ ้น และในขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียนแต่ละคน 
ด้วย การสร้างสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ โดยมีการเคลื่อนย้ายจากสถานการณ์รูปธรรมเข้าสู่
ความคิดรวบยอด เร ื ่องการดำเนินการทางจำนวน ซ ึ ่งเป็นการสร ้างความเชื ่อมโยงระหว่างโลกจริง  
(Real World) กับโลกทางคณิตศาสตร์ (Mathematical World) ของนักเรียน กิจกรรมคณิตศาสตร์จึงเป็นส่ิงท่ี
มีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการแบบเปิด  

การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นระบบการพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ซึ่งกลุ่มครูจะมาพบกันเพื่อออกแบบบทเรียนที่ใช้ในการสอนและสังเกตร่วมกัน และสะท้อนผลเพื่อปรับปรุง
บทเรียนวิจัย การศึกษาชั้นเรียนเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพครูที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นวิธีการ
แตกต่างไปการพัฒนารูปแบบอื่น ๆ กล่าวคือ การศึกษาช้ันเรียนให้โอกาสครูท่ีจะมองเห็นการสอนและการเรียน
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ให้โอกาสนักเรียนได้ค่อย ๆ  ขยับองค์ความรู้และความเข้าใจจากเรื่องย่อย ๆ ไปสู่หน่วย 
ในการเรียนรู้ที่ครูได้ปรับการสอนและวงจรความรู้จากส่วนย่อย ๆ ของโครงสร้างเนื้อหาเป็นหน่วยการเรยีนรู้
ของเนื้อหาเต็มรูปแบบ และสุดท้ายเป็นการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยตัวครูเองอีกด้วย 

วิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3 เมื ่อพิจารณาการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอน เนื ้อหาที ่เป็นปัญหาสำคัญสำหรับเด็กที ่ได ้เร ิ ่มเรียนรู ้ เก ี ่ยวกับการดำเนินการ คือ การคูณ  
ดังท่ี Oliver กล่าวไว้ว่า โดยทั่วไปการคูณเป็นเรื่องที่ยากกว่าการบวกและการลบสำหรับเด็ก  ซึ่งก็มีการศึกษา
จำนวนมากแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับประถมศึกษามีช่องว่างในส่วนของความเข้าใจเกี ่ยวกับความหมาย  
ของการดำเนินการของการคูณ การหาร และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที ่เกี่ยวข้อง  เด็กเข้าใจเพียงแต่ว่า
เป้าหมายของคณิตศาสตร์ คือ การระบุการดำเนินการอย่างรวดเร็วและจัดการตัวเลขแทนท่ีจะเข้าใจ
สถานการณ์หรือเข้าใจปัญหานั้น ซึ่งกลยุทธ์ทีเ่ด็กมักใช้ในการแก้ปัญหาและยังคงเป็นปัญหามาอย่างต่อเนื่องมี
หลายประการ ประการท่ีหนึ่งเด็กหาจำนวนและทำการดำเนินการท่ีเคยได้ทำหรือเรียนเมื่อเร็ว ๆ นี้ในช้ันเรียน 
ประการท่ีสองเด็กจะใช้การคาดเดาในการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้คำตอบ หรือเด็กใช้ขนาดของจำนวนหรือส่ิงอื่นท่ี
บอกเป็นนัย ๆ เช่น “คำสำคัญ” เพื่อระบุการดำเนินการ ประการท่ีสามเด็กจะลองการดำเนินการท้ังหมดและ
เลือกคำตอบที่เหมาะสมหรือใกล้เคียงที่สุด และประการสุดท้ายคือพื้นฐานของการดำเนินการขึ้นอยู่ก ับว่า
คำตอบควรจะใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าจำนวนในปัญหา โดยพฤติกรรมท่ียังไม่สมบูรณ์หรือเข้าใจผิดเหล่านี้จะยังคง
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มีอยู ่จนกระทั ่งความเชื ่อพื ้นฐานเกี ่ยวกับคณิตศาสตร์ของเด็กเปลี ่ยนแปลงไป เด็กจำเป็นต้องเข้าใจ  
ว่าคณิตศาสตร์นั ้นเป็นการทำความเข้าใจกับสถานการณ์นั ้นก่อนจึงจะลงมือแก้ปัญหา ซึ ่ง Wallace & 
Gurganus (2005 cited in Chung & Lew, 2007) แนะนำว ่าการจ ัดลำด ับม ีผลมากสำหร ับการเร ียน 
การสอน เพื ่อช่วยให้เด็กได้เร ียนรู ้แนวคิดข้อเท็จจริงของการคูณ  คือ ให้นักเรียนเริ ่มเรียนรู ้แนวคิด 
ผ่านสถานการณ์ปัญหาและเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม  

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะนำรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธ ีการ
แบบเปิด (Open approach) และนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เนื ่องจากรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวส่งเสริมแนวคิดเพื่อแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไป มีการเชื ่อมโยง  
กับเรื ่องราวต่าง ๆ ในชีว ิตประจำวันและนักเรียนได้ลงมือแก้ปัญหานั ้นด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  
โดยใช้เนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3 เนื่องจาก 
เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจต่อการศึกษาแนวคิดของนักเรียนในชั้นเรียน และเนื้อหาดังกล่าวยังเป็นพื้นฐานสำหรับ 
การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในระดับท่ีสูงขึ้นรวมถึงเนื้อหาในบทเรียนนี้ยังสามารถเช่ือมโยงและประยุกต์เข้ากับ
เรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ง่าย ทำให้นักเรียนสามารถเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเรียน 
เรื่อง การคูณ และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
เพื ่อศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ เร ื ่อง การคูณ ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3  

โรงเร ียนบ้านคลองนามิตรภาพที ่  201 ที ่สอนโดยใช้นว ัตกรรมการศึกษาชั ้นเร ียน (Lesson Study)  
และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 

      กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี ้ใช้ว ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
คือ น ักเร ียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่  3 ที ่กำลังศึกษาในภาคเร ียนที ่  1 ปีการศึกษา 2563 โรงเร ียน  
บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ท่ีสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด  
(Open Approach) จำนวน 31 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  

และเครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 

         2.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยการเรียนรู ้ท ี ่ 7 เรื ่อง การคูณ ที ่สอนโดยใช้ร ูปแบบการจัดการเรียนรู ้แบบเปิด  
(Open Approach) จำนวน 3 แผน ดังนี้ 
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                1) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 กิจกรรม คูณหรรษา พาปั่นเรือเป็ด 
         2) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 กิจกรรม คุกกี้หรรษาพาคิด 
         3) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 กิจกรรม ณวัฒน์ Super Car 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เร่ือง การคูณ  
ความหมายการคูณและการเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณ 

เป้าหมายของหน่วยการ
เรียนรู้ 

คาบที่ ชื่อกิจกรรม เป้าหมายกิจกรรม 
1 คูณหรรษา พาปั่น

เรือเป็ด  
สามารถแสดงว ิธ ีการหาคำตอบของ
สถานการณ์ที่มี 2 เป็นตัวตั้งคูณ เข้าใจ
โครงสร้างตารางการคูณของ 2 และอ่าน
ประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ 

1. นักเรียนสามารถเขียน
แสดงแทนการค ูณด ้วย
ประโยคสัญลักษณ์ และ
อ่านประโยคสัญลักษณ์
การคูณได้ 
2. นักเรียนสามารถสร้าง
ตารางการคูณของ 2, 3, 4 
และ 5 ได้ 
3. นักเรียนสามารถนำการ
ค ู ณ ไ ป ใ ช ้ ใ น ก า ร แ ก้
สถานการณ์ได้ 

2 คุกกี้หรรษาพาคิด สามารถแสดงว ิธ ีการหาคำตอบของ
สถานการณ์ที่มี 5 เป็นตัวตั้งคูณ เข้าใจ
โครงสร้างตารางการคูณของ 5 และอ่าน
ประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ 

3 ณวัฒน์ Super 
Car 

1. สามารถแสดงวิธีการหาคำตอบของ
สถานการณ์ที่มี 4 เป็นตัวตั้งคูณ เข้าใจ
โครงสร้างตารางการคูณของ 4 และอ่าน
ประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ 
2. นักเรียนรู้จักและเข้าใจความหมาย
ของตัวตั้งคูณ ตัวคูณ และผลคูณ 

2.1.2 ใบบันทึกแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เป็นใบกิจกรรมที่ใช้บันทึก
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะเป็นผู้บันทึกแนวคิดของตนเองลงในแบบบันทึก 

2.1.3 บันทึกหลังการสอนสำหรับให้ผู้สอนบันทึกเกี่ยวกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นระหว่างการสอน 
แนวคิดของนักเรียน ผลการสอนและแนะแนวทางการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 

2.1.4 แบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน สำหรับให้ผู้สังเกตชั้นเรียนใช้บันทึกเกี่ยวกับ 
ส่ิงท่ีสังเกตเห็นการจัดกิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 

2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
           การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัย
ได้ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

  2.2.1 ผลงานนักเรียนท่ีแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
  2.2.2 ข้อมูลจากแบบบันทึกหลังสอน 
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  2.2.3 ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.2.4 ข้อมูลจากแบบบันทึกการสังเกตช้ันเรียน 

3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
    3.1 แผนการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ว ิธีการแบบเปิด (Open Approach) เร ื ่อง การคูณ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 3.1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การสอนโดยใช้

วิธีการแบบเปิด (Open Approach) และนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) รวมไปถึงเรื่องการคูณ 
 3.1.2 ศึกษาหนังสือคณิตศาสตร์ที่จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Center for 

Research on International Cooperation in Educational Development (CRICED), University of 
Tsukuba ประเทศญี่ปุ ่นและศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเนื้อหาที่เกี ่ยวข้องกับ  
เรื่อง การคูณ 

 3.1.3 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open approach) โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

 3.1.4 นำแผนจัดการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ และรองผู ้อำนวยการฝ่ายวิชาการเพื ่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม คว ามสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ เนื้อหาของกิจกรรม และนำกลับมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ 

 3.1.5 เตรียมส่ือการสอน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละแผน 
3.2 แบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยร่วมกำหนดหัวข้อสำหรับใช้  

ในการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.3 แบบบันทึกหลังสอน ผู ้ว ิจ ัยและผู ้ช ่วยว ิจ ัยเลือกหัวข้อสำหรับใช้บ ันท ึกผล  

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
    การเก ็บรวบรวมข้อมูลในการว ิจ ัยคร ั ้งน ี ้ผ ู ้ ว ิจ ัยได ้ทำการเก ็บข้อมูลด้วยตนเอง  

โดยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื ่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3   
โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open approach) จำนวน 3 แผน 
ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ ดังนี้ 
               4 .1 ดำเน ินการเก ็บรวบรวมข้อมูล โดยให้น ักเร ียนกลุ ่มเป้าหมายได้ทำกิจกรรม  
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  การคูณ เรื ่อง ความหมาย 
การคูณและการเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณ จำนวน 3 แผน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนว่านักเรียนมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อแนวคิดในการแก้ปัญหาที่จะทราบได้  
ถึงสภาพที่เป็นจริงที่เกิดขึ ้นในบริบทชั้นเรียน โดยใช้วิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) ซึ ่งบันทึก 
ในแบบบันทึกการสังเกตและได้ทำการบันทึกแนวคิดพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนโดยไม่มีการแทรกแซง  
ในระหว่างท่ีนักเรียนทำกิจกรรม และลงมือแก้ปัญหานั้นด้วยตนเอง 
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4.2 แบบบันทึกหลังการสอน เมื่อจัดการเรียนการสอนแล้วจะบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
ที ่เกิดขึ ้น ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ และแนวทางการแก้ไขหรือสิ ่งที ่ปรับปรุง 
ในการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป  

4.3 ผู ้ว ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที ่เป็นงานเขียน และผลงานที ่ได้จากการทำกิจกรรม  
ผลงานนักเรียนท่ีแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา เรื่อง ความหมายการคูณและการเขียนประโยค
สัญลักษณ์การคูณ ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจากแนวคิดและผลงานที่ตัวของนักเรียนได้บันทึกแนวคิด  
ของตนเองลงไปในใบกิจกรรม และผลงานที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมในชั้นเรียนในระหว่างการจัดกิจกรรม  
จะมีการบันทึกภาพช้ันเรียนด้วย 

4.4 นำข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังผลงานนักเรียน ภาพถ่าย ข้อมูลการบันทึก 
การสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ ข้อมูลจากการบันทึกหลังการสอนมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและการบรรยายเชิงวิเคราะห์ กล่าวคือ 

นำข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเพื่อการศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical 
ideas) ตามแนวคิดของ Isoda & Katagiri (2012) โดยดำเนินการตามโครงสร้างต่อไปนี้ 

โครงสร้างการวิเคราะห์ข้อมูล 
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สรุปผลการวิจัย 
การศึกษา เร ื ่อง แนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเร ียน เร ื ่อง การคูณ ของนักเร ียน 

ชั ้นประถมศึกษาปีที ่  3 โรงเร ียนบ้านคลองนามิตรภาพที ่  201 โดยใช้นว ัตกรรมการศึกษาชั ้นเรียน  
(Lesson Study) และวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) ผู ้วิจัยได้สรุปแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของ
นักเร ียนที ่ เก ิดขึ ้นในชั ้นเร ียนทั ้งหมด 6 ประเภท จากทั ้งหมด 9 ประเภท ตามกรอบแนวคิดของ  
Isoda & Katagiri (2012) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับเซต (idea of sets) คือ นักเรียนแสดงเซตที่มีเงื่อนไขการจัดสิ่งของชนิด 
เดียวกันให้รวมกันเป็นกลุ่มและเซตที่มีเงื ่อนไขการจัดสิ่งของชนิดเดียวกันให้รวมกันเป็นกลุ่มโดยที่สมาชิก  
ในแต่ละกลุ่มเท่ากัน 

2. แนวคิดเกี ่ยวกับหน่วย (idea of units) คือ หน่วยการนับหรือหน่วยนับ ได้แก่ การนับ 
ทีละหนึ่ง การนับทีละสอง และการนับทีละห้า และแนวคิดเกี่ยวกับหน่วยเป็นการช้ีแจงองค์ประกอบของตาราง
การคูณ 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการแสดงแทน (idea of representation) คือ การใช้จุดเพื่อแสดงแทน 
ถึงการนับ การใช้เครื่องหมายกากบาทเพื่อแสดงแทนถึงการคูณโดยท่ีตัวต้ังเป็นจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มและ
ตัวคูณเป็นจำนวนกลุ่ม และการใช้บล็อกแสดงแทนการจัดกลุ่มสิ่งของให้เป็นไปตาม เงื่อนไขการใช้การคูณใน
การคำนวณหาจำนวนส่ิงของท้ังหมด 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินการ (idea of operations) คือ นักเรียนระบุการดำเนินการ 
เพื่อหาจำนวนส่ิงของท้ังหมด ได้แก่ การบวกและการคูณ 

5. แนวคิดเกี ่ยวกับขั้นตอนวิธีการ ( idea of algorithms) คือ นักเรียนเขียนตารางการคูณ 
ของ 2 โดยท่ีผลลัพธ์จะเพิ่มขึ้นตามตาราง 

6. แนวค ิดเก ี ่ยวการแสดงความคิด ( idea of expressions) คือ การพ ูดเพ ื ่อแสดง 
แนวทางการแก้ปัญหาและการเขียนเพื่ออธิบายแนวคิดการแก้ปัญหา 
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 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 
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จากแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียนท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ แสดงให้เห็น
ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)  และวิธีการแบบเปิด 
(Open Approach)  เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกัน  
กับเพื่อน ๆ ในช้ันเรียน ทำให้นักเรียนแสดงแนวคิดท่ีหลากหลายมากขึ้นและการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบ
เปิดเป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนนักเ รียนสามารถ 
นำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และยังแสดงให้เห็นอีกว่านักเรียนสามารถ 
นำทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้สถานการณ์ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
อีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ 
1. แนวค ิดทางคณิตศาสตร ์ในเร ื ่อง การค ูณ ของนั กเร ียนช ั ้นประถมศึกษาป ีท ี ่  3  

ที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้นเรียนอาจจะมีความแตกต่างกันออกไป เนื่องจากปัจจัยด้านบริบทต่าง ๆ และพื้นฐาน
ทางด้านการแสดงแนวคิดของนักเรียน หากจะนำผลวิจัยในครั้งนี ้ไปใช้ควรศึกษาบริบทของโรงเรียนให้ดี
เสียก่อนว่ามีสภาพของบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียนหรือชั้นเรียนที่ผู ้วิจัยได้ทำการวิจัยหรือไม่ อีกทั้งผู ้วิจัย  
ต้องสร้างความคุ้นเคยให้นักเรียนกล้าแสดงแนวคิดของตนเองออกมาอีกด้วยเพื่อเป็นข้อมูลในการวิจัย 

2. ผู ้ที ่สนใจสามารถนำแนวทางการจัดการเรียนรู ้ แนวคิดที ่เกิดขึ ้นจากการวิจัยไปใช้
ประกอบการเขียนแผนหรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามต้องปรับให้เข้ากับบริบท
ของช้ันเรียนของตนเอง 

3. ผู้วิจัยต้องฝึกให้นักเรียนเขียนอธิบายและพูดอธิบายแนวคิดของตนให้มาก เพื่อสามารถ
นำมาวิเคราะห์ข้อมูลได้ในรูปธรรม และเข้าใจแนวคิดของนักเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น  
  4. การศึกษาแนวคิดของนักเรียน ครูผู้สอนต้องใจเย็น ให้เวลานักเรียนได้คิดแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง ครูไม่ควรเข้าไปแทรกแซงแนวคิดของนักเรียน และครูต้องพยายามพูดให้น้อยท่ีสุด เพื่อจะได้เก็บแนวคิด
ของนักเรียนได้จริง ๆ  
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ช่ือเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง 
ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป โดยใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ช่ือผู้วิจัย นางสาวจุฑามาศ ศรีวิมล 
 ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

บทคัดย่อ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                  
เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป โดยใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง 
ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ของนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาช้ันปีท่ี 2 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 31 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์
ทวีปยุโรป ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการสอนโดยใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 จ านวน 20 ข้อ 
4) แบบสอบถาม ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples) 
  ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในรายวิชาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์
ทวีปยุโรป โดยใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญจากสถิติท่ีระดับ .01                                                            
  2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ีย 4.75   

ค าส าคัญ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ 
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บทน า 
  ในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลบนฐานข้อมูลท่ัวโลก
ได้ ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนก็ตาม ท าให้รูปแบบการศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลงไป ชาติตะวันตกมีการพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ๆ ในขณะท่ีประเทศไทยยังขาดความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้า จนท าให้ประเทศไทยอยู่ท่ามกลาง
ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ความผันผวนทางการเมือง ความผุกร่อนทางวัฒนธรรมและศีลธรรม คนไทยเริ่ม
ต่ืนตัว ท่ีจะติดตามความเปล่ียนแปลง ดังวิกฤตการณ์ฟองสบู่แตกท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ.2540 
ได้ให้บทเรียนท่ีมีคุณค่าแก่ประเทศไทย ท าให้ประเทศตระหนักได้ว่า การมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจโดยละเลยการ
พัฒนาศึกษานั้นไม่สามารถท าให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนได้ เหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของการพัฒนาการศึกษาในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ทิศนา           
แขมมณี, 2555: 167)  
  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ             
ส านักนายกรัฐมนตรีได้ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ท้ังทางร่างกายจิตใจ สติปัญญาความรู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิต สามารถ
อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขการจัดการศึกษาให้ยึดหลักให้ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ กระบวนการเรียนรู้ต้องมาจากการฝึกทักษะกระบวนการ คิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์และ
การประยุกต์ใช้ความรู้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ให้ท าได้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน 
พัฒนาการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลผู้สอนต้องส่งเสริมบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ (วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ. 2554 : 18)  
  ส่ือเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาในปัจจุบัน  ช่วยเปล่ียนแปลงรูปแบบการศึกษาไปมาก  
โดยเฉพาะการจัดการกับความรู้  เพื่อน าองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์  และสามารถสร้างรูปแบบการประยุกต์ใช้
งานได้กว้างขวาง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)เป็นส่ือการเรียนรู้หนึ่งท่ีจะท าให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสือท่ีจัดท าและ
แสดงผลในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถอ่านผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ท้ัง
ในระบบ ออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเช่ือมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของ
หนังสือ  เว็บไซต์ต่างๆ  ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สามารถแทรก ภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว แบบทดสอบ และสามารถส่ังพิมพ์เอกสารท่ีต้องการออกทาง
เครื่องพิมพ์ได้  อีกประการหนึ่งท่ีส าคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้
ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติ เหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาท่ัวไป  (ไพฑูรย์  ศรีฟ้า, 2551 : 14) 
  นอกจากนี้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยออกแบบและจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล  มีการอธิบายเนื้อหาบทเรียนให้เข้าใจง่ายขึ้น สนุกเพลิดเพลิน ไม่เบื่อ
ง่าย และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน สนองหลักด้านจิตวิทยาของมนุษย์ คือ 
มีการสอดแทรกหลักการเรียนและเล่นผสมผสานกันไป มีการให้ทดสอบความเข้าใจของนักเรียนผนวกอยู่ด้วย 
บทเรียนมีความน่าสนใจและนักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน ดังท่ี อัญญาพัชร  ใจช่ืน และคณะ (2548 : 
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83) กล่าวไว้ว่า การออกแบบเนื้อหา กิจกรรมและการเช่ือมโยงเนื้อหา ตลอดท้ังการปฏิสัมพันธ์ รวมถึงการ
ออกแบบ ด้านกราฟิกและเสียง ท าให้นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น สามารถท าความเข้าใจเนื้อหาได้ด้วย
ตนเอง จึงท าให้ผลการเรียนของนักเรียนหลังเรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อนเรียน เป็นผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นด้วย     
  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นหาเทคนิควิธีการต่างๆ  เพื่อเพิ่มความสนใจและแรงจูงใจในการเรียน
ของนักเรียน  โดยใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพื่อเป็นส่ือการสอนท่ีจะช่วยแก้ปัญหาด้านการเรียนท่ี
เบื่อหน่าย การจัดการเรียนการสอนแบบเดิมๆ และส่ือเดิมท่ียังมี ไม่พอ และไม่มีความดึงดูดความสนใจของ
ผู้เรียนโดยเฉพาะสาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ ท่ีมีเนื้อหาท่ียากและสลับซับซ้อน 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) มาใช้ใน
การเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ช้ันมัธยมศึกษาปี            
ท่ี 2 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม               
เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2  
  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง 

ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป โดยใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยมีข้ันตอนและรายละเอียดในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3. การก าหนดแบบแผนการวิจัย 
4. การพัฒนาและทดสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
7. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ประชากร 
           ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนบ้านคลองนา

มิตรภาพท่ี 201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 31 คน 

    1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
          กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนบ้านคลองนา

มิตรภาพท่ี 201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 31 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ซึ่งเป็นจ านวนประชากรท้ังหมด 
  2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

     เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีดังนี้ 
     2.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 
     2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการสอนโดยใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 จ านวน 18 
ช่ัวโมง 

     2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 
จ านวน 20 ข้อ 
      2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง 
ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
  3. การก าหนดแบบแผนการวิจัย 

     แบบแผนการวิจัย 
     ในการทดลองครั้งนี้ เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนสอบก่อนเรียนกับค่าเฉล่ีย

ของคะแนนสอบหลังเรียน และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบแผนของการวิจัยแบบ 
One-Group Pretest- Posttest Design (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538, หน้า 249) ดังตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 แบบแผนของการวิจัยแบบ One-Group Pretest- Posttest Design 
 

กลุ่ม  สอบก่อน  วิธีสอน   สอบหลัง 
 

  E                            T1                          X                              T2 
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         เมื่อ  E แทน กลุ่มเป้าหมาย 
         X แทน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

          เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปโดยใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
         T1  แทน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการศึกษา 
         T2 แทน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการศึกษา 
  4. การพัฒนาและทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

     4.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง 
ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 

        4.1.1 ศึกษาปัญหา จดบันทึกเก็บ และรวบรวมข้อมูล 
   4.1.2 ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
   4.1.3 ศึกษาเอกสารต ารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมท้ังศึกษาเทคนิควิธีการสร้าง และพัฒนาการสร้างกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนโดยการใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
   4.1.4 ศึกษาสาระการเรียนรู้ ท่ี 5 ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม การจัดสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
   4.1.5 ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ 
   4.1.6 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี วิธีการ รวมท้ังเทคนิค ตลอดจนขอค าแนะน าจาก
ผู้เช่ียวชาญ เพื่อหาแนวทางและประสบการณ์ในการสร้างกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ส่ือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
   4.1.7 เขียนโครงร่างของกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้ส่ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) น าไปปรึกษาผู้เช่ียวชาญเพื่อขอค าแนะน า รูปแบบของการสร้างกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
   4.1.8 สร้างกระบวนการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียน โดยการใช้ ส่ือหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์                
(E-book) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามองค์ประกอบต่าง ๆ  
   4.1.9 ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์              
(E-book) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียน            
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในส่วนท่ีบกพร่องตามค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ ดังนี้ คือ ค าส่ังไม่กระชับ ตัวเลือกไม่
ชัดเจน และควรเรียงตัวเลือกจากข้อความส้ันไปยังข้อความท่ียาวตามล าดับ สรุปได้ว่าค่า IOC ของความ
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สอดคล้องในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โดยการใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) อยู่ระหว่าง 0.67-
1.00 โดยภาพรวมมีค่าเท่ากับ 0.88 ซึ่งข้อท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข คือ ค าช้ีแจงการใช้คู่มือ และความสอดคล้อง
ของเนื้อหากับกิจกรรมการเรียนรู้ 
   4.1.10 น ากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ส่ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2                        
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์
ธานี เขต 1 จ านวน 31 คน  
    4.1.11 ผลการทดลองใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ส่ือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้ค าแนะน าต่างๆ ของนักเรียน จากการ
สังเกต และสอบถามขณะท่ีนักเรียนได้เรียนตามกระบวนการแบบโดยการใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) 
นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น ได้ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี และท าให้กล้าแสดงออก
มากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของนักเรียน เพื่อจะได้กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดย
การใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ท่ีสามารถน าไปจัดการการเรียนรู้ได้ดีและมีประสิทธิภาพ 
    4.1.12 จัดพิมพ์คู่มือกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ส่ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้เป็นส่ือการสอนสอนครั้งต่อไป 

    4.2 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการสอนโดยใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 จ านวน 18 
ช่ัวโมง 

  4.2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 
2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และหลักการแนวคิดในการสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

  4.2.2 ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการสอนโดยใช้ส่ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ช้ันมัธยมศึกษา
ช้ันปีท่ี 2 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 18 ช่ังโมง 

  4.2.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการสอนโดยใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 ท่ีจัดท า
เสร็จแล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรม ด้านส่ือและอุปกรณ์การสอน ด้านการวัด
ประเมินผล โดยใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (บุญชม ศรีสะอาด.2556:99-101) ผลการประเมิน
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.68 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

  4.2.4 ท าการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญก่อนท่ีจะ
ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบอีกครั้ง 

  4.2.5 น าไปทดลองพร้อมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 
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  4.2.6 น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
     4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

(E-book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป  
  4.3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการแบบทดสอบความรู้                                

เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป โดยการใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
  4.3.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551                                             

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้เข้าใจรายละเอียด
ของหลักสูตร อาทิ วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมท่ีต้องพัฒนาให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

  4.3.3 วิเคราะห์เนื้อหา สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท่ีเกี่ยวกับแบบทดสอบ
ความรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป โดยการใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

         4.3.4 ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาและจัดท าหน่วยการ
เรียนรู้เกี่ยวกับแบบทดสอบความรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป โดยการใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ตามองค์ประกอบต่างๆ  

        4.3.5 เขียนโครงร่าง แบบทดสอบความรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป โดยการใช้ส่ือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) แล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อขอค าแนะน าเกี่ยวกับรูปแบบของ
แบบทดสอบความรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ของทวีปยุโรป โดยการใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

        4.3.6 ด าเนินการสร้างแบบทดสอบความรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป โดยการใช้ส่ือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

        4.3.7 น าแบบทดสอบความรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป โดยการใช้ส่ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ด้านการวิจัย จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ ความตรง ความถูกต้อง ความเหมาะสมด้านเนื้อหา ส่ือ กิจกรรม 
การวัดผล ประเมินผล น าผล การแสดงความคิดเห็นมาหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC)  มีค่าเท่ากับ 0.82 

  4.3.8 น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นตามเกณฑ์ไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี         
ท่ี 2 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี201 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา2562 จ านวน 31 คน และน าแบบทดสอบ
มาตรวจค าตอบโดยให้คะแนน 1 คะแนน ส าหรับข้อท่ีตอบถูก และให้คะแนน 0 ส าหรับข้อท่ีตอบผิด 

  4.3.9 น าผลคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ ค่าความยากง่าย(p) และค่าอ านาจจ าแนก(r)                            
ของข้อสอบแต่ละข้อ ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความยากง่าย(p) ระหว่าง 0.35 – 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก(r) 
ระหว่าง 0.20 - 0.60 

  4.3.10 ปรับปรุงแบบทดสอบความรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป โดยการใช้ส่ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ในส่วนท่ีบกพร่องตามค าแนะน าต่างๆ จากผู้เช่ียวชาญ เกี่ยวกับรูปเล่ม ความทันสมัย
ของเนื้อหา ความหลากหลายของกิจกรรม ความสอดคล้องของแบบทดสอบ และจุดประสงค์ 
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     4.4 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง 
ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

          4.4.1 ศึกษา วิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จากต ารา และเอกสารต่างๆ                
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้วิจัยเลือกแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด.2556)  

 ระดับความพึงพอใจของแบบสอบถาม มีดังนี้ 
  5 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
  4 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  3 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  2 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
  1 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

    4.4.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์            
(E-book) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปี
ท่ี 2 แบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 

    4.4.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3
ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจนของข้อความ ภาษาและประเมินคุณภาพ โดยใช้มาตรประมาณค่า 5 
ระดับของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด.2556) 

         ระดับคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังนี้ 
  5 คะแนน หมายถึง แบบสอบถามความพึงพอใจมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
  4 คะแนน หมายถึง แบบสอบถามความพึงพอใจมีความเหมาะสมมาก 
  3 คะแนน หมายถึง แบบสอบถามความพึงพอใจมีความเหมาะสมปานกลาง 
  2 คะแนน หมายถึง แบบสอบถามความพึงพอใจมีความเหมาะสมน้อย 
  1 คะแนน หมายถึง แบบสอบถามความพึงพอใจมีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 

    ผลปรากฏว่า คุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอ ใจท่ีมี ต่อการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผู้เช่ียวชาญมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.95 

    4.4.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่ม
ทดลองภาคสนาม จ านวน 27 คน โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภาคเรียนท่ี 2             
ปีการศึกษา 2561 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์               
(E-book) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 2 อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.49  
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    4.4.5 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท้ังฉบับ ค านวณโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (บุญชม ศรีสะอาด.2556: 99-101) ซึ่งได้ค่า
ความเช่ือมั่น 0.93 

    4.4.6 น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 2 ฉบับ
ท่ีสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 
  5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
     5.1 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 

อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 31 คน ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน โดยใช้ส่ือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 จ านวน 20 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนไว้ 

    5.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการสอนโดยใช้ส่ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ช้ันมัธยมศึกษา
ช้ันปีท่ี 2 ตามกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 18 ช่ังโมง 

    5.3 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยใช้ส่ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ช้ันมัธยมศึกษา
ช้ันปีท่ี 2 ชุดเดิม แต่สลับข้อ จ านวน 20 ข้อ และให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

    6.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม               
เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 

         6.1.1 น าคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ 
ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 มาหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  6.1.2 น าคะแนนค่าเฉล่ียมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ส่ือ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 ไปท าการทดสอบค่า (t-test Dependent Samples) 
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    6.2 ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 2 ใช้การแปลค่า

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
       สถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 99 – 101)   
       7.1  สถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  มีดังนี้ 
     7.1.1 ค่าเฉล่ียเลขคณิต  

      ใช้สูตร 
n
X

X 
  

      เมื่อ  X   แทน ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
                 X   แทน ผลรวมของคะแนน 
         n  แทน จ านวนข้อมูลท้ังหมด 
     7.1.2 ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

      ใช้สูตร   
 1nn

2X2XnS.D

 

.  

      เมื่อ  S.D. แทน      ค่าความเบี่ยงบนมาตรฐาน 

                      2X  แทน ผลรวมของคะแนนยกก าลังสอง 

               2X  แทน ก าลังสองของคะแนนรวม 
        n  แทน จ านวนข้อมูลท้ังหมด 
   7.2 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   7.2.1 เกณฑ์ประเมินคุณภาพ โดยใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (บุญชม 
ศรีสะอาด. 2556 : 99) 

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
5  คะแนน  หมายถึง  ถูกต้องเหมาะสมมากท่ีสุด 
4  คะแนน  หมายถึง  ถูกต้องเหมาะสมมาก  
3  คะแนน  หมายถึง  ถูกต้องเหมาะสมปานกลาง 
2  คะแนน  หมายถึง  ถูกต้องเหมาะสมน้อย 
1  คะแนน  หมายถึง  ถูกต้องเหมาะสมน้อยท่ีสุด 

4.50-5.00  หมายถึง  คุณภาพมากท่ีสุด   
3.50-4.49  หมายถึง  คุณภาพมาก   
2.50-3.49  หมายถึง  คุณภาพปานกลาง  
1.50-2.49  หมายถึง  คุณภาพน้อย  
1.00-1.49  หมายถึง  คุณภาพน้อยท่ีสุด   

    7.2.2 หาค่าความยากง่าย (P)  ค่าอ านาจจ าแนก (r)  และค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
    7.2.2.1 การหาค่าความยากง่ายใช้สูตร    ดังนี้ 
        

N
LHP 
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α

    เมื่อ P  แทน  ความยากง่าย 
     H     แทน  จ านวนผู้ตอบถูกในกลุ่มสูง 
     L  แทน  จ านวนผู้ตอบถูกในกลุ่มต่ า 
     N   แทน  จ านวนผู้ตอบท้ังหมดในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 
     7.2.2.2 การหาค่าอ านาจจ าแนก ใช้สูตร    ดังนี้   

       
N/2

H Lr 
   

    เมื่อ  r  แทน  อ านาจจ าแนก 
     H  แทน  จ านวนผู้ตอบถูกในกลุ่มสูง 
     L  แทน  จ านวนผู้ตอบถูกในกลุ่มต่ า 
     N  แทน  จ านวนผู้ตอบท้ังหมดในกลุ่มสูงหรือจ านวน 
         ผู้ตอบท้ังหมดในกลุ่มต่ า 
    7.2.2.3 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 
 

  
   
 เมื่อ               แทน สัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น 
                K  แทน จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
          2

iS  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
                 2

iS    แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
   7.2.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ ส่ือหนัง สือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปช้ันมัธยมศึกษา
ช้ันปีท่ี 2 โดยการทดสอบค่าที t-test แบบไม่อิสระ  (Dependent)  จากสูตรการค านวณค่า t-test แบบ 
Dependent  

           
 
1n

2D2Dn

Dt




   

      เมื่อ    t        แทน     ค่าวิกฤติใน  t - distribution 
         D       แทน     ความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังเรียน 
                    n       แทน     จ านวนนักเรียนท้ังหมดท่ีเป็นกลุ่มทดลอง 
             D       แทน     ผลรวมของผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

             2D     แทน     ผลรวมของผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ยกก าลังสอง 

          2D      แทน     ผลรวมของผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ท้ังหมดยกก าลังสอง 
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สรุปผลการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลได้ดังนี้   
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์
ทวีปยุโรป โดยใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  2. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.75 

ข้อเสนอแนะ 

       1. ครูผู้สอนควรมีการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมในการใช้งาน ตรวจเช็ค
ประสิทธิภาพการท างาน ระบบเสียงให้มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ 
       2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ซึ่งมีล าดับการสอนเป็น
ขั้นตอน ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องช้ีแจงล าดับข้ันตอนในการสอนแก่นักเรียนให้ชัดเจนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ
การเรียนการสอนมากขึ้น 
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ชื่อเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องการคัดแยกขยะและวงล้อเศษส่วนจาก 
ขยะพลาสติก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการเรียงล าดับเศษส่วนจากวงล้อ
เศษส่วนขยะพลาสติก  ผ่านกระบวนการการเรียนรู้   แบบ  STEM  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวสาคร  เทพทัศน์ 
  ครูช านาญการ  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี  เขต 1 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
เรื่องการคัดแยกขยะและวงล้อเศษส่วนจากขยะพลาสติก  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ STEM สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้และสูงกว่าเกณฑ์
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการเรียงล าดับเศษส่วนจากวงล้อ
เศษส่วนขยะพลาสติก  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบ STEM  สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้และสูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60  กลุ่มเป้าหมาย
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านคลองนา
มิตรภาพที่  201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จ านวน 
32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ STEM  ว 
16101 วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการคัดแยกขยะและวงล้อเศษส่วนขยะพลาสติก  จ านวน 1 
แผนการเรียนรู้ เวลา 4 ชั่วโมง  2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 เรื่องการคัดแยกขยะและลดขยะในชุมชน  เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 
ข้อ  3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการเรียงล าดับ
เศษส่วน  เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 5 ข้อ  ใช้แบบแผนการวิจัยที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้คือ แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวและมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One group pretest - 
posttest design)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้  t-test  

ผลการวิจัยพบว่า 
  1. การวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องการคัดแยกขยะและวงล้อ

เศษส่วนจากขยะพลาสติก  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบ STEM สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้และสูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.63 
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  2. การวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการเรียงล าดับเศษส่วนจากวงล้อ
เศษส่วนขยะพลาสติก  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบ STEM  สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้และสูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.38 

ค ำส ำคัญ   
  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการตอบแบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  การคัดแยกขยะ  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยคลอบคลุมมาตรฐานการ
เรียนรู้  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้และครอบคลุมพฤติ กรรมความรู้ความคิด 
กระบวนการเรียนรู้ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  หมายถึง คะแนนที่ได้จากการตอบแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  การเรียงล าดับเศษส่วน  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยคลอบคลุมมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้และครอบคลุมพฤติกรรมความรู้ความคิด 
กระบวนการเรียนรู้  

 กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช ้STEM  แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ 
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างาน 

 นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่  201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
สุราษฎร์ธานีเขต 1 

บทน ำ 
ตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  ที่ ศธ  

04163/2275  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การผลิตสื่อการเรียนรู้  การ
จักการขยะ  ขยะพลาสติก  ในโรงเรียนและชุมชน  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  
เขต  1  ได้ด าเนินโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการขยะ  ขยะพลาสติก  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  การผลิตสื่อการเรียนรู้  การจัดการขยะ  ขยะพลาสติกในโรงเรียนและชุมชน  รวมถึงการขับเคลื่อน
นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนต้องมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมองได้แก่ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเสียงได้แก่ทักษะการสื่อสาร และทักษะเกี่ยวข้องกับใจ
ได้แก่ทักษะการพัฒนาลักษณะนิสัย ทักษะการเป็นผู้น าและทักษะการยอมรับพันธะเพ่ือความดีที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกโดยมุ่งหวังที่จะให้โรงเรียนได้พัฒนาต่อยอด
คุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาผู้เรียนมุ่งให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดี
งาม มีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะ ทักษะและความรู้ พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต การพัฒนาเยาวชนของ
ชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21  
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ดังนั้นผู้วิจัยจะด าเนินการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การผลิตสื่อการเรียนรู้  การจักการขยะ   
ขยะพลาสติก  ในโรงเรียนและชุมชน  โดยผ่านกิจกกรมการคัดแยกขยะและวงล้อเศษส่วนขยะพลาสติก  เพ่ือ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในการคัดแยกขยะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการ
เรียงล าดับเศษส่วนจากวงล้อเศษส่วนขยะพลาสติก  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ STEM 

วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องการคัดแยกขยะและวงล้อเศษส่วน 

จากขยะพลาสติก  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบ STEM 

  2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการเรียงล าดับเศษส่วนจากวงล้อ
เศษส่วนขยะพลาสติก  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบ STEM 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลองเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   เรื่องการ

คัดแยกขยะและวงล้อเศษส่วนจากขยะพลาสติก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการเรียงล าดับ
เศษส่วนจากวงล้อเศษส่วนขยะพลาสติก  ผ่านกระบวนการการเรียนรู้  แบบ  STEM  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยมีล าดับขั้นตอนในการวิจัยดังนี้คือ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการสร้าง
และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ แบบแผนการทดลอง วิธีด าเนินการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ในการวิจัย 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบ้านคลองนา
มิตรภาพที่  201  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จ านวน 32 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ชนิด ประกอบด้วย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  แบบ  STEM  ว 16101 วิทยาศาสตร์ ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการคัดแยกขยะและวงล้อเศษส่วนขยะพลาสติก จ านวน 1 แผนการเรียนรู้  เวลา 4 ชั่วโมง 
 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการ

คัดแยกขยะและการลดขยะในชุมชน  เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 
  3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการ

เรียนล าดับเศษส่วน  เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 5 ข้อ 
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  วิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
  แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกระบวนการเรียนรู้แบบ  STEM  เรื่องการ

คัดแยกขยะและวงล้อเศษส่วนขยะพลาสติก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 แผน ใช้เวลาสอน 4 ชั่วโมง ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ  STEM  ดังนี้ 

  1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบ  STEM  จากเอกสารและงานวิจัย 

  1.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่  201 

  1.2.1 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา ศึกษาสาระ
การเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษาตัวชี้วัด 

  1.2.2 ศึกษาสาระการเรียนรู้ เรื่องการคัดแยกขยะและลดขยะในชุมชน  เพ่ือให้ทราบ
ขอบข่ายเนื้อหาจากหนังสือ เอกสารและต าราเรียน 

  1.2.3 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เรื่องการคัดแยกขยะและลดขยะใน
ชุมชน  ว 16101 วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มีรายละเอียดดังตาราง 

  1.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยน าแผนการจัดการเรียนรู้  
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการคัดแยก

ขยะและลดขยะในชุมชน  ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้ันตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ 
 - ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 - สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ   การคัดแยกขยะและลดขยะในชุมชน   
 - สร้างแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก 
 ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับการวัดและประเมินผลการเรียน 
 2. สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ การคัดแยกขยะและลดขยะในชุมชน  ชั้นประถมศึกษาปี

ที ่6 ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ที่น ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
 3. สร้างแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือกจ านวน 10 ข้อ น าไปใช้จริง จ านวน 10 

ข้อ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่น ามาจัดการเรียนการสอน เรื่องระบบภายในร่างกาย   
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการ
เรียงล าดับเศษส่วน  ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ 

- ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ   การเรียงล าดับเศษส่วน   
- สร้างแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก 
ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียน 
2. สร้า งตารางวิเคราะห์ข้อสอบ การเรียงล าดับเศษส่วน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้

ครอบคลุมตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ที่น ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
3. สร้างแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือกจ านวน 5 ข้อ น าไปใช้จริง จ านวน 5 

ข้อ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่น ามาจัดการเรียนการสอน เรื่องการเรียงล าดับเศษส่วน   
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการทดลองดังนี้ 

  1. ขั้นก่อนการทดลอง ผู้วิจัยชี้แจงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ  
STEM และการท าวิจัยให้นักเรียนทราบ รวมทั้งขอความร่วมมือในการวิจัย  หลังจากนั้นให้นักเรียนกลุ่มวิจัยท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ว 16101 วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการคัดแยกขยะ
และวงล้อเศษส่วนขยะพลาสติก ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest)  ใน
การด าเนินการทดสอบผู้วิจัยเป็นผู้ควบคุมการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  2.  ขั้นด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ  STEM  จ านวน  1 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ทดลอง 2 สัปดาห์ๆ ละ 2 คาบ 
จ านวน 4 คาบๆ ละ 1 ชั่วโมง ในการจัดการเรียนการสอนได้จัดการเรียนรู้ตามตารางเรียน 

  3.  หลังการจัดการเรียนการสอนครบทั้ง 4 คาบ ผู้วิจัยให้นักเรียน ท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ว 16101 วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการคัดแยกขยะและวงล้อเศษส่วน
ขยะพลาสติก โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนการทดลองและเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนน หลัง
การทดลอง (Posttest) ในการด าเนินการทดสอบผู้วิจัยเป็นผู้ควบคุมการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนรู้
ว ิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ  STEM โดยใช้ t-test แบบ dependent Samples และคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 โดยใช้ t-test แบบ one samples test 
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สรุปผลกำรวิจัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องการคัดแยกขยะและวงล้อเศษส่วนจาก

ขยะพลาสติก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการเรียงล าดับเศษส่วนจากวงล้อเศษส่วนขยะ
พลาสติก  ผ่านกระบวนการการเรียนรู้  แบบ  STEM  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้ผลดังนี้ 

 1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องการคัดแยกขยะและวงล้อเศษส่วน
จากขยะพลาสติก  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบ STEM สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้และสูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.63 

 2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการเรียงล าดับเศษส่วนจากวงล้อเศษส่วน
ขยะพลาสติก  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบ STEM  สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้และสูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.38 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

                        1.1 ควรน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเรียนรู้แบบ STEM  ไปเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆได้ เพราะเป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ดีอีกรูปแบบหนึ่ง 

     1.2 ส าหรับครูผู้สอนที่จะน ารูปแบบการสอนโดยใช้เทคนิคเรียนรู้แบบ STEM  ไปเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ควรศึกษาแนวการสอนให้เข้าใจก่อนเพ่ือจะได้ใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

     1.3 ในระหว่างการท ากิจกรรม ครูจะต้องมีส่วนร่วมในการกระตุ้นนักเรียนในกลุ่มทุกคนให้
ตระหนักถึงผลงานของกลุ่ม ชิ้นงานของกลุ่มและความคิดรวบยอดที่ได้รับให้มากที่สุด โดยเฉพาะนักเรียนที่
เรียนอ่อนที่มีความสนใจต่อการเรียนต่ า และกระตุ้นนักเรียนให้มีปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม 

     1.4 เพ่ือให้เกิดผลดีกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเรียนรู้แบบ STEM  มากขึ้น ครูควร
วางพ้ืนฐานการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเรียนรู้แบบ STEM  และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ความตระหนักและเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพให้มากขึ้น 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
     2.1 ควรมีการประดิษฐ์ชิ้นงานที่มีความหลากหลายจากขยะที่มีในชุมชนเข้ามาใช้ในการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเรียนรู้แบบ STEM  เช่นให้นักเรียนคัดแยกขยะ  ประดิษฐ์ของใช้จากขยะ  หรือ
กิจกรรมตามความสนใจโดยให้นักเรียนเลือกน าขยะมาสร้างสรรค์ประโยชน์คนละ  1  ชิ้น เพราะนักเรียนจะได้
ปลูกฝังนิสัยในการคัดแยกขยะ ซึ่งจะส่งผลในระยะยาวและส่งผลต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเรียนรู้แบบ STEM  ที่ส่งผลต่อตัวแปร
อ่ืนๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ 
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ช่ือเรื่อง  การสงเสริมพัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็ก โดยใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรคการฉีก ตัด ปะ                                              

                  เศษวัสดุ ของนักเรียนช้ันอนุบาลศึกษาปที่ 3  โรงเรียนบานคลองนามิตรภาพที่ 201 
 

ช่ือผูวิจัย  นางสาวศรัญญา   พิมเสน 

  ครูชำนาญการ โรงเรียนบานคลองนามิตรภาพท่ี 201  

  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

     

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็กของเด็ก

ปฐมวัย กอนและหลังจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคและเพื่อใหพัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย หลังจัด

กิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพิ่มมากข้ึน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือเด็กปฐมวัยท่ีกำลังเรียนอยูในช้ันอนุบาล

ปที่ 3 อายุระหวาง 5-6 ป ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  โรงเรียนบานคลองนามิตรภาพที่ 201 ตำบลทาอุแท 

อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 1 หองเรียน จำนวนนักเรียน 25 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบ

เจาะจง โดยทำการทดลอง 2 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือแบบทดสอบวัดความสามารถ

ทางดานกลามเนื้อมัดเล็กเพื่อพัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 

  จากการวิจัยพบวา 

   เด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค ภายหลังการจัดกิจกรรมศิลปะ

สรางสรรคการฉีก ตัด ปะ เศษวัสดุ แลว เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็ดสูงข้ึนทุกคนอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย หลังและกอนการจัดกิจกรรมศิลปะ

สรางสรรค คือ 14 และ 7.37ตามลำดับ ซึ่งแสดงวา การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค สามารถพัฒนาการกลามเนื้อ

มัดเล็กของเด็กปฐมวัยได ท้ังในดานความคลองแคลวของกลามเนื้อมัดเล็ก ดานความยืดหยุนของกลามเนื้อมัดเล็ก 

ดานความถูกตองและความสามารถในการควบคุมกลามเนื้อมัดเล็ก ดานการประสานกันของกลามเนื้อมัดเล็ก และ

ดานการรับรูโดยใชประสาทสัมผัส  ไดมากข้ึนอยางชัดเจน 

 

คำสำคัญ : การเตรียมความพรอมท่ีสำคัญอยางหนึ่งสำหรับเด็กปฐมวัย คือ การเตรียมความพรอมดานการเขียน 

เพราะเปนทักษะท่ีจําเปนในการเรียนของเด็ก  
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บทนำ  

  การจัดการศึกษาปฐมวัยตามปรัชญาการศึกษาและวิสัยทัศนของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 พื้นฐานของความรูความเขาใจในแนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยมีสวนสำคัญยิ่งในการ

พัฒนาเด็กโดยองครวม การเลนอยางมีความหมาย และสมดุลครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ

สติปญญา นอกจากนี้ยังตองสอดคลองกับการทำงานของสมอง การเสริมสรางทักษะการคิดท่ีเปนประโยชนตอการ

ดำเนินชีวิตในอนาคต อบรมเลี้ยงดูเด็กดวยวิธีการสรางวินัยเชิงบวก รวมทั้งการใหการศึกษาที่มีคุณภาพดวยส่ือ 

เทคโนโลยีและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู เพื่อชวยใหเด็กมีพัฒนาการและเกิดการเรียนรูตาม

จดหมายของหลักสูตร โดยวิธีการประเมินตามสภาพจริงท่ีสะทอนถึงพัฒนาการและการเรียนรูท่ีแทจริงของเด็ก ซึ่ง

ครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน ตองมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพ ภายใตบริบทของสังคม 

วัฒนธรรม ความเปนไทยกับการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ( สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

,2560 : 1 ) การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ปบริบูรณ อยางเปนองครวม บนพื้นฐานการ

อบรมเล้ียงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีสนองตอธรรมชาติและการพัฒนาการตามวัยของเด็กแตละคนให

เต็มศักยภาพภายใตบริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุก

คน เพื่อสรางฐานรากคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณเกิดคุณคาตอตนเอง ครอบครัว สังคม 

และประเทศชาติ( กระทรวงศึกษาธิการ,2560 : 2 )  

  การเตรียมความพรอมที่สำคัญอยางหนึ่งสำหรับเด็กปฐมวัย คือ การเตรียมความพรอมดานการ

เขียน เพราะเปนทักษะที่จําเปนในการเรียนของเด็ก กอนที่จะใหเด็กไดใชกลามเนื้อมือใหคลองแคลวเพื่อเตรียม

ความพรอมสำหรับการเขียนควรพัฒนาอยางคอยเปนคอยไปไมควรเรงรัด สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูผานการ จัด

ประสบการณตรงใหเด็กไดลงมือทำจริง โดยผานจากการทำกิจกรรมตาง ๆ  เชน การฉีก ปะ ตัด พับกระดาษ รอย

ลูกปด การปน การขีดเขียนอิสระ การประกอบอาหาร ฯลฯ การเตรียมความพรอมดานการเขียนเปนประสบการณ

สำคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานรางกายที่มีพัฒนาการเปนไปอยางมีระบบตามชวงอายุของเด็กแตละวัย ซึ่งการฝก

ความพรอมดานกลามเนื้อมือ จะชวยใหนิ้วมือแข็งแรง และใชไดอยางคลองแคลว ชวยใหเด็กมีความสามารถในการ

หยิบจับ คัดเขียน ไดเปนอยางดี การสงเสริมการใชกลามเนื้อมือจะพัฒนากลามเนื้อนิ้วมือใหแข็งแรงและสงเสริม

ความสามารถในการใชสายตากับมือใหสัมพันธกัน ความสัมพันธระหวางตากับมือ ชวยสงเสริมใหเด็กมีความพรอม

ที่จะทำแบบฝกลีลามือ ซึ่งเปนพื้นฐานของการเขียนไดดีในชวงชั้นที่สูงขึ้นไป ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ความสามารถ ในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ใหสามารถใชไดอยางคลองแคลว ทำงานอยางประสาน

สัมพันธกัน จึงเปนส่ิงจำเปน แตการท่ีจะใหเด็กใชกลามเนื้อมัดเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นจำเปนตองไดรับ การ

ฝกฝนใหเพียงพอและตอเนื่อง ซึ่งเด็กปฐมวัยเปนวัยที่รางกายและสมองกำลังเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เด็กวัยนี้

สามารถเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสทั้งหา ไดสำรวจ ไดเลน ทดลอง คนพบดวยตนเอง สอดคลองกับแนวคิด

ของ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551 : 44) 
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  การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคสำหรับเด็กปฐมวัย มีความจำเปนท่ีจะตองจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม

กับเด็ก เพื่อกระตุนใหเด็กเกิดพัฒนาการอยางเต็มศักยภาพของเด็กแตละคน ซึ่งกิจกรรมที่จัดควรคำนึงถึงตัวเด็ก

เปนสำคัญ เปดโอกาสใหเด็กไดเปนผูริเริ ่มกิจกรรม ควรเนนใหมีสื่อของจริง เปดโอกาสใหเด็กไดสังเกต สำรวจ 

คนควาและทดลองดวยตนเอง กิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกิจกรรมท่ีชวยใหเด็กแสดงอารมณ ความรูสึก ความคิด

สรางสรรค โดยใชศิลปะหรือวิธีการตางๆ เปนเครื่องมือเชน การวาดระบายสี พิมพภาพ ปน ฉีก ตัด ปะ ประดิษฐ

เศษวัสดุ เปนตน สอดคลองกับกิจกรรมศิลปะสรางสรรคการฉีก ปะ เศษวัสดุ ที่สงเสริมพัฒนาการของเด็กไดเปน

อยางดี ชวยสรางประสบการณทางศิลปะไดลงมือปฏิบัติจริง เด็กไดสัมผัสกับส่ือวัสดุตางๆ ผานประสาทสัมผัสท้ังหา 

เด็กไดรูจักการแสวงหาความรูดวยตนเอง สงเสริมจินตนาการความคิดสรางสรรคชวยฝกการแกปญหาผอนคลาย

อารมณ ทำใหจิตใจสงบ ออนโยน มีสมาธิในการทำงาน 

  จากที่ไดกลาวมานี้จะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคการฉีกปะเศษวัสดุ เพื่อพัฒนา

กลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย จึงเปนการเตรียมความพรอมดานการเขียนใหกับเด็กปฐมวัยเพราะการเตรียม

ความพรอมที ่ดีย อม ทำใหเด็กมีพัฒนาการทางดานการเขียนที ่ดีตามมา ผู ว ิจัยจึงมีความสนใจที ่จะศึกษา

ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคการฉีก ตัด ปะ วัสดุ 

ผลที่ไดจากการวิจัยจะเปนประโยชนตอครูผูที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยและผูบริหาร เพื่อเปน

แนวทางในการจัดกิจกรรมกิจกรรมท่ีสงเสริมความสามารถกลามเนื้อมัดเล็ก อันเปนประโยชนยิ่งท่ีจะพัฒนาใหเด็ก

ปฐมวัยมีความพรอมในการใชกลามเนื้อมัดเล็กไดดียิ่งข้ึนในช้ันประถมศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย  

  1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย กอนและหลัง

จัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคการฉีก ตัด ปะ เศษวัสดุ  

                     2 .เพื่อใหพัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย หลังจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค

การฉีก ตัด ปะ เศษวัสดุ เพิ่มมากข้ึน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

   ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดำเนินการตามหัวขอตอไปนี้ 

   1. รูปแบบการวิจัย 

   2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

4. วิธีดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การรวิเคราะหขอมูล 
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6. สถิติท่ีใชในการวิจัย 

   

สรุปผลการวิจัย 

  1.ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของคะแนนแบบประเมินพัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็กของ เด็ก

ปฐมวัย โดยใชกิจกรร ศิลปะสรางสรรคการฉีก ตัด ปะ เศษวัสดุ 

  พบวา เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 3 มีคะแนนหลังการจัดกิจกรรม เด็กมีคะแนนพัฒนาการ กลามเนื้อมัดเล็ก 

หลังการการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคการฉีก ตัด ปะ เศษวัสดุ เด็กมีคะแนนพัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็ก ดาน 

ความคลองแคลวของกลามเนื้อมัดเล็ก อยูในระดับดี ( x� = 2.20, S. D. =0.41) ดานความยืดหยุนของกลามเนื้อมัด

เล็ก อยูในระดับดี ( x� = 2.12, S. D. =0.33) ดานความถูกตองและความสามารถในการควบคุมกลามเนื้อมัดเล็ก อยู

ในระดับปานกลาง ( x�= 2.24, S. D. = 0.44 ) ดานการประสานกันของกลามเนื้อมัดเล็ก อยูในระดับดี ( x� = 

2.16, S. D. = 0.37 ) และดานการรับรูโดยใชประสาทสัมผัส อยูในระดับดี ( x� = 2.08, S. D. = 0.28 ) ซึ่งคะแนน

พัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย มีคาเฉล่ีย สูงข้ึน 

  2.ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรม

ศิลปะสรางสรรคการฉีก ตัด ปะ เศษวัสดุ โดยใช t-test แบบ The Wilcoxon Signed- Ranks Test  

 พบวาผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก กอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะ

สรางสรรคการฉีก ตัด ปะ เศษวัสดุ ใช t-test แบบ The Wilcoxon Signed- Ranks Test ภายหลังการจัดกิจกรรม

ศิลปะสรางสรรคการฉีก ตัด ปะ เศษวัสดุ แลว เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็ดสูงขึ ้นทุกคนอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย หลังและกอนการจัด

กิจกรรมศิลปะสรางสรรคการฉีก ตัด ปะ เศษวัสดุ คือ 10.8 และ 6.2 ตามลำดับ ซึ่งแสดงวา การจัดกิจกรรมศิลปะ

สรางสรรคการฉีก ตัด ปะ เศษวัสดุ สามารถพัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยได ทั ้งในดานความ

คลองแคลวของกลามเนื้อมัดเล็ก ดานความยืดหยุนของกลามเนื้อมัดเล็ก ดานความถูกตองและความสามารถในการ

ควบคุมกลามเนื้อมัดเล็ก ดานการประสานกันของกลามเนื้อมัดเล็ก และดานการรับรูโดยใชประสาทสัมผัส  ไดมาก

ข้ึนอยางชัดเจน  
 

ขอเสนอแนะ  

1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 

            1.1 การสงเสริมพัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็ก ความสงเสริมต้ังแตเด็กๆ 

            1.2 การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคการฉีก ตัด ปะ เศษวัสดุ เพื่อสงเสริมพัฒนาการกลามเนื้อมัด

เล็กของเด็กปฐมวัย ควรจัดใหหลากหลาย และจัดซ้ำๆ อยางตอเนื่อง 

            1.3 ครูผูสอน ควรกระตุน และคอยใหเสริมเสริมเกี่ยวกับกลามเนื้อมัดเล็ก เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการ

กลามเนื้อมัดเล็กท่ีแข็งแรง 
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        2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

             2.1 .ในการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคการฉีก ตัด ปะ เศษวัสดุ เพื ่อสงเสริมพัฒนาการ

กลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยในครั้งตอไป ควรเพิ่มระดับใหเด็กไดใชความสามารถดานตางๆ เพิ่มมากข้ึน 

            2.2 ควรมีการติดตามผลระยะยาวหลังเสร็จส้ินการทดลองไปแลวเพื่อดูวาพัฒนาการกลามเนื้อมัด

เล็กท่ีเด็กไดรับการพัฒนาไปแลวจะมีความคงทนเหลืออยูมากนอยเพียงใด 
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ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิลักษณ์และภูมิสังคมภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุนิสา ทับทิมทอง 
 คร ูโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง ภูมิลักษณ์และ
ภูมิสังคมภาคใต้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิลักษณ์และภูมิสังคมภาคใต้ของ
ผู้เรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 
43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) คู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ภูมิลักษณ์และภูมิ
สังคมภาคใต้ และแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 2 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที ่สอนโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  2. ความพึงพอใจของผู้เรียนโดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ภูมิลักษณ์และภูมิสังคม
ภาคใต้อยู่ในระดับมากที่สุด 

คำสำคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การพัฒนา 

บทนำ 
  ในโลกยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม รวมไปถึงการพัฒนาในด้านการศึกษา ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการจัดการเรียน รู้
ของผู้เรียน และผู้สอนก็ได้นำเทคนิควิธีการสอน หรือสื่อนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสต์่าง 
ๆ มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือนำไปสู่การจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  และช่วยให้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการเรียนได้มากขึ้น ขณะเดียวกันผู้เรียนก็จะสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ก่อให้เกิดความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ ที่สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี   ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 หมวด 9 มาตราที่ 6 ได้กล่าวว่า ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา มีความรู้และทักษะที่เพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
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ตลอด  ดังที่กล่าวมาข้างต้นเทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นที่นำมาใช้ในการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ.
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ) การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นถึงความสำคัญ ทั้งทางด้านความรู้ 
ความคิด ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิภาณในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึก 
ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั ่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดการเรียนการสอนใน 5 สาระ คือ
สาระที่ 1.ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2.หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 3.เศรษฐศาสตร์ 
4.ประวัติศาสตร์ 5.ภูมิศาสตร์ ซึ่งสาระเหล่านี้เป็นวิชาที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจว่ามนุษย์ดำรงชีวิตได้
อย่างไร ทั้งในฐานะ ปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจของการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 
กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ทำให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทนอดกลั้น ยอมรับในความ
เปลี่ยนแปลงของโลก และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคมไทยและสังคมโลก สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่มีพื้นฐานมาจากการสร้างองค์ความรู้ที ่ต้อง
อาศัยความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ดังกล่าวมาใช้อธิบายถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง
ธรรมชาติ  มนุษย์  และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น  จึงต้องอาศัยการนำความรู้ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ มาประกอบเพื่อสร้างเหตุและผลในการสืบค้นจนได้รับคำตอบที่สามารถพิสูจน์ได้  ดังนั้น
ธรรมชาติและเนื้อหาของวิชาภูมิศาสตร์ถือได้ว่า  เป็นวิชาที่เกิดจาการสังเคราะห์ความรู้ที่มาจากความสัมพันธ์
ของปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องระหว่างสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ พื้นฐานการเกิดองค์ความรู้ของวิชาภูมิศาสตร์ที่
กล่าวมาสามารถวิเคราะห์ความสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์ได้  2  ลักษณะ  ได้แก่  ความสำคัญของศาสตร์ในแง่
ของการสร้างคุณลักษณะที่ดีให้เกิดแก่ผู้เรียน  และความสำคัญของศาสตร์ในแง่ของการนำไปใช้ประโยชน์ใน
สภาพปัจจุบัน 

 1. ความสำคัญของศาสตร์ในแง่ของการสร้างคุณลักษณะที่ดีให้เกิดแก่ผู ้เรียน การที่วิชา
ภูมิศาสตร์มีเนื้อหาที่บรรยายและอธิบายภูมิทัศน์ของโลก  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรู้ทางภูมิศาสตร์  นอกจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเนื้อหาของวิชาแล้ว  การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ 
รวมไปถึงการได้ศึกษาในแหล่งเรียนรู้ที่นำมาใช้ประกอบการศึกษาก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญต่อ
ผู้เรียน  และในส่วนของผู้เรียนเองจะต้องรู้จักที่จะฝึกทักษะของกระบวนการคิดให้เกิดขึ้น  โดยรู้จักการสร้าง
จินตนาการหรือสร้างมโนภาพที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาที่กำลังศึกษาร่วมไปด้วย  การดำเนินการด้วยวิธีการดังกล่าว
จะช่วยให้การเรียนรู้บรรลุผลและนำไปสู่การศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง 

 2. ความสำคัญของศาสตร์ในแง่ของการนำไปใช้ประโยชน์ในสภาพปัจจุบัน ในระยะเริ่มต้น
ของการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ นักภูมิศาสตร์ศึกษาลักษณะเฉพาะของสถานที่ต่าง ๆ ในโลกอย่างคร่าวๆซึ่งข้อมูล
ที่ได้อาจไม่มีความละเอียดชัดเจนมากนัก แต่ในปัจจุบันความก้าวหน้าของวิทยาการที่เอื้อต่อการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการศึกษา ส่งผลให้นักภูมิศาสตร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการศึกษา  จากการศึกษา
ลักษณะพ้ืนที่อย่างคร่าว ๆ มาสู่การศึกษาเฉพาะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้น 
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ๆ ซึ่งได้ได้ว่าเป็นวิธีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในเชิงพ้ืนที่ นอกจากนี้หากพิจารณาเป้าหมายใน
การศึกษาของวิชาภูมิศาสตร์ก็จะเปลี่ยนไปจากเดิม สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น  รวมไปถึงวิธีการ
แก้ปัญหาตลอดจนการวางแผนในการตัดสินใจเพ่ือดำเนินการ 

 จากรูปแบบวิธีการและเป้าหมายของวิชาภูมิศาสตร์ที่กล่าวมา เมื่อวิเคราะห์ความสำคัญใน
การนำหลักการทางภูมิศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในสภาพปัจจุบัน จะพบว่าวิชาภูมิศาสตร์นำมาใช้ทั ้งใน
กระบวนการทางด้านสังคมศาสตร์และทางด้านวิทยาศาสตร์  โดยครอบคลุมการดำเนินการที่สำคัญใน 2 
ลักษณะ ประกอบด้วย การนำมาใช้แก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ 

 การจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยังประสบปัญหาสำคัญอยู่
หลายประการ โดยเฉพาะในสาระภูมิศาสตร์ เนื่องจากการสอนของครูเน้นแต่เฉพาะเนื้อหาเท่านั้น โดยส่วน
ใหญ่ครูผู้สอนจะเป็นผู้อธิบายความรู้เพียงฝ่ายเดียว จึงอาจทำให้ผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้มีปฏิสั มพันธ์กันอย่าง
เต็มที่ ผู้สอนไม่ได้เน้นให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา และฝึกใช้ทักษะในเรื่องที่เรียน รวมถึงไม่มีสื่อการสอน เช่น 
วิดีโอ สไลด์ มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ส่วนทางด้านผู้เรียนพบว่า นักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ บทเรียนและกิจกรรมไม่เร้าความสนใจที่จะเรียน เนื้อหามากและกว้างเกินไป ทำให้ผู้เรียน
ให้เกิดการเบื่อหน่ายในการเรียน ไม่สนใจ ไม่มีสมาธิ และไม่ตั้งใจเรียน ซึ่งจากการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว 
ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำลง อีกท้ังยังมีปัญหาในด้านการจัดการศึกษา ทำให้การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของสถานศึกษา โดยจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องรู้จัก
เลือกจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคและวิธีการสอนรูปแบบใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนสนใจ
บทเรียนมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้สาระ
ภูมิศาสตร์ ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อที่จะสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ต้องจัดการ
เรียนรู้ที่มีรูปแบบวิธีการสอนและเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย อีกทั้งต้องให้ผู้เรียนได้คิดและได้ปฏิบัติจริ ง
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับ แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 
แต่ทว่าในการจัดการเรียนรู้ที ่ผู ้ศึกษาในฐานะเป็นครูผู ้สอนเอง ต้องประสบกับปัญหาหลายประการที่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากตัวครูผู้สอนยังขาดเทคนิคในการจัดการเรียนรู้และ
ยังยึดตัวครูเป็นสำคัญมากกว่าที่จะเป็นบทบาทของผู้เรียน การสอนส่วนใหญ่จะใช้ลักษณะของการบรรยาย การ
อธิบาย เพราะเห็นว่าการจัดกิจกรรมหรือวิธีการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้นจะต้องใช้เวลานานไม่เพียงพอต่อการ
เรียน อีกทั้งเนื้อหาสาระของภูมิศาสตร์ค่อนข้างยาก ซึ่งผู้เรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐานชอบที่จะคิดเพื่อตัดสินใจ
อย่างรอบคอบในทุกเรื่อง จึงทำให้นักเรียนบางคนรู้สึกเบื่อหน่าย และไม่ค่อยสนใจหรือกระตือรือร้นที่จะเรียน
ภูมิศาสตร์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์นอกจากนั้นแล้วผู้เรียนแต่ละคนมี
ศักยภาพที่แตกต่างกัน คือ มีทั้งคนเก่งและคนอ่อนเมื่อต้องมาเรียนอยู่ห้องเดียวกันการใช้ลักษณะการจัดการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญจึงไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะผู้เรียนแต่ละคนย่อมเกิดการเรียนรู้ใน
สภาพที่แตกต่างกันด้วย การเลือกวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อคุณภาพของการจัดการ
เรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ 

 การที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาสาระในรายวิชาได้ดีขึ้น จำเป็นต้องใช้สื่อการเรียนการสอน
เข้ามา ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะสื่อก็เป็นอีกสิ่ งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่มี
บทบาทช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ครูผู้สอนจึงเล็งเห็นความสำคัญในการใช้สื่อการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฮเปอร์เท็กซ์ และไฮเปอร์มีเดียผ่าน
จอคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มัลติมีเดียชนิดอ่ืน ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงหรือถ่ายโอนข้อมูลได้ ผู้เรียนสามารถอ่าน
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ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่น ๆ ได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปาล์ม หรือ
เครื่องอ่าน E-book เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านรูปแบบสิ่งพิมพ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์และมัลติมีเดียที่เป็นแผ่น
จานข้อมูลเสียง เช่น ซีดีรอม แผ่นซีดีรอมสามารถจัดข้อมูลได้จำนวนมากในรูปแบบหนังสือที่อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัล ตัวอักษร ลักษณะภาพดิจิทัล ภาพแอนิเมชัน วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่อง คำพูด เสียงดนตรี และเสียง
อ่ืน อยู่ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ มีลักษณะการนำเสนอที่สอดคล้องและคล้ายคลึงกับการอ่านหนังสือทั่ว ๆ ไป
ในชีวิตประจำวัน โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และทุกสถานที่ตามที่ผู้เรียนต้องการ (อาวัชนา สิน
วณิชย์กุล (2552) 

 จากการศึกษาพบว่า การนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ให้ความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น เช่น งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการอ่านจับใจความของ
นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ที ่ผลการวิจัยพบว่า หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความมีประสิทธิภาพ 83.18/82.74 ซึ่งสูง กว่าเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้ 80/80 ผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 
ระดับ.05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการอ่านจับใจความ อยู่ในระดับมาก 
ที่สุด 

 จากสภาพดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง ภูมิลักษณ์และภูมิสังคมภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 จังหวัด
สุราษฎร์ธานี มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อแก้ไขปัญหาและศึกษาว่า การจัดการเรียนรู้โดยการใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ รวมถึง
เป็นการช่วยกระตุ้นให้ผู ้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้สูงขึ้น 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  1. เพื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง ภูมิลักษณ์และภูมิสังคมภาคใต้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิลักษณ์และภูมิสังคมภาคใต้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของผู้เรียนระหว่างก่อนและหลังการ
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
  3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-book) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง ภูมิลักษณ์และ

ภูมิสังคมภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-
book) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 จำนวน 43 คน และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-book) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจงานวิจัย เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง ภูมิลักษณ์และ

484



ภูมิสังคมภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดย
ผู้วิจัยได้กำหนดรูปแบบและวิธีการดำเนินการวิจัยไว้ดังต่อไปนี้ 
   3.1 รูปแบบการวิจัย 
   3.2 ประชากร 
   3.3 กลุ่มตัวอย่าง 
   3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   3.5 การรวบรวมข้อมูล 
   3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   3.7 สถิตที่ใช้ 

   3.1 รูปแบบการวิจัย 
        การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (The 
One-Group, Pretest-Posttest Design) โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวที่มีการวัดหรือสังเกตตัวแปร
ตาม คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เน้นการคิด 2 ครั้ง คือ ก่อนและหลังการทดลองหรือใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-book) เรื่อง ภูมิลักษณ์และภูมิสังคมภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น แล้วนำผลจากการวัดทั้งสองครั้ง
มาเปรียบเทียบกัน โดยมีรูปแบบดังนี้ 
   R O1 X O2  
    R    =  กลุ่มทดลองเลือกโดยการสุ่ม 
   O1  = ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนทดลอง (Pretest) 
   X   = การเรียนโดยใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ภูมิลักษณ์และภูมิสังคมภาคใต้  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 
201   

   O2  = ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลอง (Pretest) 
   3.2 ประชากร 
        ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563                 
โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพ จำนวน 43 คน 

   3.3 กลุ่มตัวอย่าง 
        กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 จำนวน 43 คน โดยผู้วิจัยได้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  

   3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
        ในการวิจัย เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง ภูมิลักษณ์และภูมิสังคม
ภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองนา
มิตรภาพที่ 201 ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 
        3.4.1 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง ภูมิลักษณ์และภูมิสังคมภาคใต้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพ
ที่ 201 และแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิลักษณ์และภูมิสังคมภาคใต้ จำนวน 2 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง 
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               3.4.1.1. ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คู่มือการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาเอกสารต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
               3.4.1.2 ศึกษาทฤษฎ ี หล ักการ งานวิจ ัยที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการสร ้างหน ังสือ
อิเล็กทรอนิกส์(e-book) เรื่อง ภูมิลักษณ์และภูมิสังคมภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่5 โดยรูปแบบขั้นตอนการสร้างการนำไปใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง ภูมิลักษณ์และภูมิสังคมภาคใต้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
               3.4.1.3 กำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยยึดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนด
ไว้ในหลักสูตร 
               3.4.1.4 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง ภูมิลักษณ์และภูมิสังคม
ภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
               3.4.1.5 นำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง (สุธิพร ขุนทอง,2553 : 33 - 42) 
             ผู้วิจัยดำเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-book) เรื่องภูมิลักษณ์และภูมิสังคมภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 จำนวน  2  แผน  ชั่วโมงสอน 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย 
    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ภูมิลักษณ์ภาคใต้ 
    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิสังคมภาคใต้ 
    มีข้ันตอนการดำเนินการ ดังนี้ 
                3.4.2.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 คู่มือครูประถมศึกษา
ปีที่ 5 และการประเมินผลการเรียนรู้ 
                3.4.2.2 วิเคราะห์เนื้อหา ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตัวชี้วัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวมทั้งแนวคิด ขอบเขต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือเป็นกรอบในการทำแผนการจัดการเรียนรู้  
                3.4.2.3 ศึกษาเอกสารและงานเกี่ยวกับการสอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
เพ่ือประกอบการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
                3.4.2.4 ศึกษาเนื ้อหาของการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื ่อง ภูมิ
ลักษณ์และภูมิสังคมภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
แบ่งเนื้อหาเป็นรายชั่วโมง เพ่ือเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับชุดกิจกรรมการเรียนการสอน 
                3.4.2.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมตามองค์ประกอบในข้อ 3.4.2.4 
จำนวน 2 แผน จำนวน 2 ชัว่โมง แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 
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            3.4.2.5.1 สาระสำคัญ 
             3.4.2.5.2 มาตรฐานการเรียนรู้ 
             3.4.2.5.3 ตัวชี้วัด 
             3.4.2.5.4 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
             3.4.2.5.5 สาระการเรียนรู้ 
             3.4.2.5.6 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
             3.4.2.5.7 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
             3.4.2.5.8 กิจกรรมการเรียนรู้ 
             3.4.2.5.9 การวัดและประเมินผล 
            3.4.2.6 จัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้จริง กับกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรที่ 201 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 43 คน 
       3.4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ภูมิลักษณ์และภูมิสังคม
ภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 ชุด เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็น
แบบทดสอบชนิดปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนด ขั้นตอนการสร้าง
ตามลำดับ ดังนี้ 
             3.4.2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื ่อทำความเข้าใจในหลักการ 
จุดมุ่งหมาย โครงสร้างของหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา วิเคราะห์เนื้อหา ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
             3.4.2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้และตัวชี้ วัดจาก
คู่มือคร ู
             3.4.2.3 ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เทคโนโลยีการออกข้อสอบที่เก่ียวข้อง 
             3.4.2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามตารางข้อสอบแบบปรนัย                      
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ  
             3.4.2.5 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือ
นำไปทดสอบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       3.4.3 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-
book) เรื ่อง ภูมิลักษณ์และภูมิสังคมภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 เป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale)  5 ระดับ 
จำนวน 20 ข้อ 

  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสร้าง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
เรื่อง ภูมิลักษณ์และภูมิสังคมภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา
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ปีที่ 5 เป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อผู้วิจัยดำเนินการสร้างและหาคุณภาพ 
ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 

         3.4.3.1 ศึกษารูปแบบและวิธีการเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่
มีต่อการสร้าง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง ภูมิลักษณ์และภูมิสังคมภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ตามแบบสอบถาม แบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

         3.4.3.2 กำหนดคุณลักษณะและประเด็นที่จะวัดให้ชัดเจน สร้างแบบประเมินให้
ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ 

         3.4.3.3 กำหนดค่าระดับคะแนนเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) (มา
เรียม นิลพันธ์,2555 : 196) คือ (5) เหมาะสมมากที ่ส ุด (4) เหมาะสมมาก (3) เหมาะสมปานกลาง (2) 
เหมาะสมน้อย (1) เหมาะสมน้อยที่สุด นำผลการประเมินไปหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แปลความหมายระดับคุณภาพ ดังนี้ 
                      ระดับความพึงพอใจ ระดับคะแนนเฉลี่ย 
                       เหมาะสมมากที่สุด 4.50 – 5.00 
                       เหมาะสมมาก 3.50 – 4.49 
                       เหมาะสมปานกลาง 2.50 – 3.49 
                       เหมาะสมน้อย 1.50 – 2.49 
                       เหมาะสมน้อยที่สุด 1.00 – 1.49 

         3.4.3.4 ผู้วิจัยได้ปรับปรุงข้อคำถามบางข้อเพียงเล็กน้อยเพื่อความชัดเจนของแบบ
ประเมินจนได้แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง 
ภูมิลักษณ์และภูมิสังคมภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ฉบับสมบูรณ์ 

       3.4.3.5 นำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเร ียนที ่ม ีการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์(e-book) เรื่อง ภูมิลักษณ์และภูมิสังคมภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  นำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 43 คน ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านคลองนา
มิตรภาพที่ 201 หลังจากนักเรียนเรียนจบเนื้อหาในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง ภูมิลักษณ์
และภูมิสังคมภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
   3.5 การรวบรวมข้อมูล 
          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 43 คน ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201  
        3.5.1 แนะนำขั้นตอนในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง ภูมิลักษณ์และภูมิ
สังคมภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
คลองนามิตรภาพที่ 201 ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนรู้และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น
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ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 20 ข้อ ตรวจให้
คะแนนและบนัทึกคะแนนไว้ 
        3.5.2 ดำเนินการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ควบคุมการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง ภูมิลักษณ์และภูมิสังคมภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
ได้สร้างข้ึน  
        3.5.3 เมื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้แล้วให้นักเรยีน                         
ทำแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุด
เดียวกันกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เพ่ือเก็บคะแนนหลังเรียน 
        3.5.4 นำผลจากการทดลองข้อที่ 3.5.1 – 3.5.3 ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
        3.5.5 ประเมินแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์          
(e-book) เรื่อง ภูมิลักษณ์และภูมิสังคมภาคใต้  
   3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
              1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง                 
ภูมิลักษณ์และภูมิสังคมภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ของผู้เรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  
          1.1 การวิเคราะห์เปรียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลัง
เรียน ได้แก่ การทดสอบแบบที (t-test) กรณีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีมีความสัมพันธ์กัน  
            2. การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู ้เรียนกลุ ่มทดลองที ่เรียนโดยการใช้ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น  

  3.7 สถิติที่ใช้ 
       1. ค่าเฉลี่ย (Mean) 

          สูตร   
X

X = 
N
  

                             โดย   X       แทน   ค่าเฉลี่ยคะแนน 
                         X    แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด                                                                                          

                           N       แทน   จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
       2. ค่าร้อยละ (Percent) 

                    สูตร  
f

P =  × 100
N

 

                    โดย     P    แทน    ร้อยละ 
                             f      แทน    ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
                             N     แทน    จำนวนความถี่ทั้งหมด 
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        3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

                    สูตร     
( )

22n fx  - X
S.D. = 

n(n-1)
  

                    โดย    S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
                             f    แทน  ความถี่ 
                             X   แทน  จุดกึ่งกลางชั้น 
                            X    แทน  ค่าเฉลี่ยเลขาคณิต 
                            n    แทน  จำนวนข้อมูล 
          4. ค่าสถิติที (t-test) การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการเรียนและ
คะแนนการปฎิบัติงานของผู้เรียนรายข้อระหว่างกลุ่มสูงกับกลุ่มต่ำ       

                    สูตร 
( )

( )

22

D
t = 

N D  - D

N-1



 
 

                               โดย    t  แทน   การตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน                  
                   D  แทน   ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแต่ละคน                         
                                     D  แทน  ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนทุก

คน                         
                                      2D  แทน  ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแต่ละคนยกกำลัง
สอง                        
                                     2D แทน  ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแต่

ยกกำลังสอง 

                                     ( )
2

D  แทน  ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน

ของนักเรียนทุกคนยกกำลังสอง 
                                N    แทน   จำนวนนักเรียน 

สรุปผลการวิจัย 
  ในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้เป็นสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง ภูมิลักษณ์และภูมิ
สังคมภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง ภูมิลักษณ์และภูมิสังคมภาคใต้ โดยเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ คู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียน รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผู้วิจัยขอเสนอตามลำดับหัวข้อดังนี้ 
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  สรุปผล 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภูมิลักษณ์และภูมิสังคมภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยการใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องภูมิลักษณ์และภูมิสังคมภาคใต้ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. ความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนโดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องภูมิ
ลักษณ์และภูมิสังคมภาคใต้ ที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 

       1. ควรมีการเพ่ิมข้ันตอนในคู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ภูมิลักษณ์และภูมิสังคม
ภาคใต้ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น  
       2. ควรมีการวิจัยค้นคว้าพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ช่วงอายุและพัฒนาการของนักเรียน ที่สร้างความ
สนใจให้กับผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 
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ช่ือเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3     
                     ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

ช่ือผู้วิจัย นางสาวกนกพร  ปรีชาปัญญากุล   
  ครูช านาญการ  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่  201 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัย เชิงทดลองมีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อ ศึกษาผลสัมฤท ธิ์                              
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค                   
การสืบเสาะหาความรู้ (5E)  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี    คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3                          
โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่  201  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1   
จ านวน 30 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีมี 2 ชนิด ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การสืบเสาะหาความรู้ (5E) ว 23101 วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้  เร่ือง  ระบบสุริยะ      
2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้การ  เร่ือง  ระบบ
สุริยะ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ แบบแผนการทดลองในการวิจัยคร้ังน้ี
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ใช้แบบแผนการวิจัยทดลองแบบกลุ่มเดียวและมีการทดสอบก่อนการทดลองและ               
หลังการทดลอง 

 ผลการวิจัยพบว่า 
  ผลการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                       

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ได้ผลดังน้ี   พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ (5E)               
สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  

ค าส าคัญ  :  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  

บทน า 
  การศึกษาไทยในปัจจุบันด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 
2559) : ฉบับสรุป มีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกันผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ” 
และพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ด้านคือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคนอย่างรอบ
ด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา สร้างคนไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคนและสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญ ญาและ                 
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การเรียนรู้ ประกอบกับนโยบายหลักด้านการจัดการศึกษาของ  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี                  
ที่กล่าวว่า  จะต้องมีการพัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต  ปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม  โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้  ทักษะ  การใฝ่เรียนรู้  การแก้ปัญหา  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  การทีคุณธรรม  
จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดี  โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้ เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน                   
(ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
  การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนต้องมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมองได้แก่ทักษะ
การคิดเชิงวิพาก ษ์ ทักษะการแก้ ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์  ทักษะที่ เกี่ยวข้ องกับเสียงได้แ ก่                   
ทักษะการสื่อสาร และทักษะเกี่ยวข้องกับใจได้แก่ทักษะการพัฒนาลักษณะนิสัย ทักษะการเป็นผู้น าและทักษะ
การยอมรับพันธะเพื่อความดีที่ยิ่งใหญ่ขึ้น (บัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21: การปรับปรุงหลักสูตรและการสอน) 
สอดคล้องกับโรงเรียนมาตรฐานสากลซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
โดยมุ่งหวังที่จะให้โรงเรียนได้พัฒนาต่อยอดคณุลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การพัฒนาผู้เรียนมุ่งให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะ ทักษะและความรู้ พื้นฐานที่จ าเป็นใน
การด ารงชีวิต การพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความ
เป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน ซึ่งหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกและเมื่อพิจารณา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน คุณลักษณะของผู้ เรียนในศตว รรษ 21 และคุณภาพผู้ เรียนในโรงเรีย น
มาตรฐานสากล มีค วามสัมพันธ์สอดคล้ องกันและส่งเสริมต่อยอดผู้ เรียนให้มี ศั กยภาพเป็นพลโล ก                   
โดยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ สมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน ได้แก่ความสามารถ                
ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี คุณลักษณะผู้ เรียนในศตวรรษ 21 ได้แก่ใฝ่ รู้ใฝ่เรียน มีภูมิ รู้ รู้จัก                   
ใช้วิจารณญาณ เป็นนักคิด สามารถสื่อสารได้    มีระเบียบวินัย ใจกว้าง รอบคอบ กล้าตัดสินใจ และยุติธรรม 
คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่เป็นเลิศวิชาการ สื่อสาร ภาษา ล้ าหน้าความคิด ผลิตงาน                   
อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  การศึกษาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลก
ปัจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตทุกคนทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวันและงานในอาชีพ
ต่างๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและในการท างาน ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ 
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดองค์ความรู้และความเข้าใจ            
ในปรากฏการณ์ธรรมชาติมากมายมีผลให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มี
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ส่วนส าคัญมากที่จะให้มีการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง วิทยาศาสตร์ท าให้คน  
ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะที่ส าคัญในการค้นคว้า
หาความรู้   มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและ
ประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทุกคน 
จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยี                
ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นและน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่
น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ 
การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนและที่ส าคัญ               
อย่างยิ่ง คือ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับ                    
นานาประ เทศและด าเนินชี วิตอยู่ ร่ว มกันในสั งคมอย่า งมีความสุขการที่ จะสร้าง ความเข้ มแข็งทาง                       
ด้านวิทยาศาสตร์น้ันองค์ประกอบที่ส าคัญประการหน่ึงคือการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมคนให้อยู่ ในสังคม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียน
เป็นผู้มีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ                
เต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 ก าหนดให้ครูจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ             
ความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยการบูรณาการผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลและมีการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ 
การฝึกปฏิบัติ ลงมือท า และการประยุกต์ความรู้ไปใช้และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน               
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน้นการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผนการเรียนและ
ประเมินผลการเรียนของตน แสดงออกอย่างอิสระเพื่อสร้างสรรค์ผลง านที่มีคุณภาพ เรียนรู้จากสภาพจริง            
จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวและมีประสบการณ์ตรงที่สัมพันธ์กับสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท างาน                     
เป็นหมู่คณะเพื่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุขและสร้างสรรค์                    
ในการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551         
ได้พัฒนาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งได้ก าหนดให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม
และวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทยในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ประกอบกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดสาระส าคัญให้ผู้ เ รียนได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการไปสู่การสร้างองค์ความรู้โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน ผู้ เ รียน              
ท ากิจกรรมที่หลากหลายทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล อาศัยแหล่งเรียนรู้ที่ เป็นสากลและท้องถิ่น โดยผู้สอน                 
มีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู้กระตุ้นแนะน าช่วยเหลือให้ผู้ เ รียนเกิดการเรียนรู้ เพื่อเป็นการเตรียม
ประชากรให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอ โดยการรู้จักคิด ใช้เหตุผล                    
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ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง(กรมวิชาการ , 2545) สามารถ                                       
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองโดยเร่ิมต้นจากการแสวงหาข้อมูล ( Data) ต่อจากน้ันมนุษย์น าเอาข้อมูล                   
มาปฏิสัมพันธ์กันเข้าจัดวิเคราะห์แยกแยะหรือจ าแนกเป็นหมวดหมู่  ส ร้ างสรรค์ท าให้เกิดเป็นความรู้ 
(Knowledge) และในที่สุดก็เอาความรู้เหล่าน้ันมาเปรียบเทียบทดสอบกับความรู้เดิม แล้วรับส่วนที่กลมกลืน
กันเข้ากับความรู้เดิม ท าให้เกิดสติปัญญาหรือภูมิปัญญานับเป็นกระบวนการคิดที่ยั่งยืน (กรมวิชาการ , 2551)      
มีความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินชีวิต ปรับตัวเท่าทันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีด
ความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ และด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข               
เมื่อพิจารณาระดับคะแนนจากผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างองค์ความรู้จึงอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุงด้านวิธีการจัดการเรียนรู้หรือกระบวนการสอนสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการจัดกิจกรรม                 
การเรียนการสอนวิ ทยาศาสต ร์ที่ผ่านมายังมีปัญห าและยังไ ม่ประสบ ความส าเ ร็จเท่าที่ค วรจึงต้อ ง                          
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ประกอบกับกระบวนการเรียนการสอนแบบเดิมไม่ได้
เน้นวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน ครูส่วนใหญ่ยังสอนให้นักเรียนอ่านจากต าราจึงท าให้นักเรียนไม่สามารถ                      
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3  ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ( 5E)  ว่าสูงกว่าก่อนเรียน 
หรือไม่อย่างไร ผลของการวิจัยคร้ังน้ี สามารถน าไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน      เพื่อเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน อันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ( 5E)  ผู้วิ จัยมีล าดับ
ขั้นตอนในการวิจัยดังน้ี คือ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือ แบบแผนการทดลอง วิธีด าเนินการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนบ้านคลองนา
มิตรภาพที่  201  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จ านวน 30 คน  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีมี 2 ชนิด ประกอบด้วย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ (5 E)  

หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ระบบสุริยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคณุภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิท ย าศ าส ต ร์  ชั ้นมัธ ย มศึก ษ าป ีที ่  3      
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ระบบสุริยะ  
แบบแผนการทดลอง 
  ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ใช้แบบแผนการวิจัยทดลองแบบกลุ่มเดียวและมีการ
ทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (One group pretest - posttest design) (มลิวัลย์  สมศักดิ์ , 
2550) ดังภาพ 

  

ภาพแบบแผนการทดลอง 
สัญลักษณ์ที่ใช้ 
O1 แทน  การทดสอบก่อนการทดลอง  (pretest) 
X แทน  การจัดการเรียนรู้ตามเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
O2 แทน  การทดสอบหลังการทดลอง  (posttest) 
  การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการทดลองดังน้ี 
  1.  ผู้วิจัยชี้แจงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ (5E) และการท า
วิจัยให้นักเรียนทราบ  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ว 2310 1 วิทยาศาสตร์                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้  เร่ือง  ระบบสุริยะ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนก่อน
การทดลอง (Pretest)  
  2.  ขั้นด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส ร้างขึ้น
ตามการสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จัดการเรียนรู้ตามตารางเรียน 
  3.  หลังการจัดการเรียนการสอน  ผู้วิจัยให้นักเรียน ท าแบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  ว 23101 วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้  เร่ือง ระบบสุริยะ โดยใช้แบบทดสอบชดุ
เดียวกันกับการทดสอบก่อนการทดลองและเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนน หลังการทดลอง ( Posttest)                   
ในการด าเนินการทดสอบผู้วิจัยเป็นผู้ควบคุมการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี   ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามเทคนิคการสืบ
เสาะหาความรู้ (5E)  

O1                       X                        O2 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3             

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีวัตถุประสงค์การวิจัย  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค               
การสืบเสาะหาความรู้ (5E)  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3 โรงเรียน
บ้านคลองนามิตรภาพที่  201  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จ านวน 30 คน
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีมี 2 ชนิด ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหา
ความรู้  (5E) ว 23101 วิทยาศาสต ร์ ชั้นมั ธยมศึ กษาปี ที่  3 ห น่วยก ารเรีย นรู้  เร่ือง  ระบ บสุริย ะ                      
2)แบบ ทดสอบ ผลสัมฤ ทธิ์ทางการเ รียนวิท ยาศาสตร์ ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่  3 หน่วยก ารเรีย นรู้การ                     
เร่ือง ระบบสุริยะ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ  แบบแผนการทดลองใน
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ใช้แบบแผนการวิจัยทดลองแบบกลุ่มเดียวและมีการทดสอบก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง 

  สรุปการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที ่3  
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ได้ผลดังน้ี   พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ (5 E)                
สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรน าการจัด การเ รียนรู้โ ดยใช้เ ทคนิคการสืบ เสาะห าความรู้ ( 5E)ไ ปเป็นแ นวทาง                      

ในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพราะเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ดีอีกรูปแบบหน่ึง 
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ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 โดยใช้แบบฝึก 

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวจันทร์จิรา ใจงาม 
 ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 เพ่ือพัฒนาทักษะแบบฝีกการ
เขียนสะกดค า และพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  
ชุดที่ 1 ค าประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ ชุดที่ 2 ตัวการันต์ ชุดที่ 3 ค าควบกล้ า ร ล ชุดที่ 4 ค าพ้องเสียง 
ชุดที่ 5 วรรณยุกต์ และแบบทดสอบการเขียนสะกดค า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดค า 

ผลการวิจัยพบว่า   
  แบบฝึกการเขียนสะกดค าส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ เรื่ องการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าร้อยละ 80 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

ค ำส ำคัญ : การเขียนสะกด , แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าภาษาไทย  

บทน ำ 
   ภาษาเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เพราะมนุษย์ในโลกล้วนใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่อสารกัน ภาษาคือเครื่องมือที่มนุษย์ใช้สื่อสารท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาษาเป็นสมบัติของ
มนุษย์ เป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสารกัน ทั้งนี้ภาษาไทยนอกจากจะเป็นภาษาประจ าชาติ ยังแสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย ภาษาไทยยังมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตประจ าวัน ช่วย
ถ่ายทอดความรู้ความคิดเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของคนในสังคม ภาษาไทยจึงเป็นวิชาที่ส าคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาคนในชาติ การเรียนภาษาไทยนั้นเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ ผู้ที่ใช้ภาษาไทยได้ดีย่อมส่งผลใน
การเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ ดีไปด้วยเพราะภาษาไทย คือ หัวใจของทุกวิชาดังนั้นความสามารถของการใช้ภาษาในการ
สื่อสาร จึงนับว่าส าคัญมากในยุคปัจจุบัน สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวไว้ว่า ภาษาเปรียบเสมือน
หัวใจของการติดต่อสื่อสารระหว่างคน ท าให้เกิดความสะดวกและเกิดความเข้าใจตรงกัน เพราะฉะนั้นคนไทย
ควรตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทย ต้องท าความเข้าใจ ศึกษาหลักเกณฑ์ของภาษาและควรฝึกฝนให้เกิด
การพัฒนาการทางภาษา ทั้งทักษ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือจะได้น าไปใช้ใน
การสื่อสารในชีวิตประจ าวันและเสริมความเข้าใจอันดีต่อกัน ท าให้เกิดประโยชน์ที่ดีแก่ตนเอ ง ชุมชน 
ประเทศชาติ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 3)  

 นอกจากนี้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ ความคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทาง
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สังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่แสดงภูมิป ัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประ เพณี 
สุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 37) ซึ่งสอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติ   ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 4) 
  การสอนภาษาไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงแนวคิดไปจากเดิม ไม่เน้นการอ่านออกเขียนได้
เพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นการสอนเพ่ือการสื่อสารกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ภาษาแก้ปัญหาในการ
ด ารงชีวิตและปัญหาของสังคม เน้นการสอนภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง นอกจากนั้นยังต้องสอนภาษาไทยเพ่ือพัฒนา
ความคิด ผู้เรียนที่มีความคิดจะต้องมีประสบการณ์และประมวลค ามากพอที่จะสร้างความคิดได้ลึกซึ้ง และคิด
อย่างชาญฉลาด รอบคอบ ขณะเดียวกันกับการสอนภาษาไทยต้องเน้น การรักภาษาไทยในฐานะเป็นวัฒนธรรม
และถ่ายทอดวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ในรูปของหลักภาษา (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551 : 1) ดังนั้น การแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในการฟัง การอ่าน และการดูของบุคคลจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมรอบตัว จะใช้ภาษาช่วยพัฒนาสติปัญญา กระบวนการคิด การวิเคราะห์ การ
วิจารณ์จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ 
  ทักษะการเขียนจัดได้ว่าเป็นทักษะทางภาษาที่มีความส าคัญ กล่าวคือ การเขียนเป็นเครื่องมือ
ในการสื่อความหมายที่คงทนถาวร เป็นหลักฐานที่ดีกว่าทักษะอื่น เพราะการเขียนไม่ลบเลือนเหมือนค าพูด การ
เขียนจึงเป็นเครื่องมือในการติดต่อระหว่างอดีตกับปัจจุบันไปจนถึงอนาคตได้ดี สนิท ตั้งทวี ( 2558 : 21 ) กล่าว
ว่า ก่อนที่จะเขียนได้นั้น ผู้เรียนจะต้องสะกดค าให้ถูกต้องชัดเจนก่อนการเขียนทุกครั้ง ถ้าผู้เรียนเขียนสะกดค า
ไม่ได้ กล่าวคือ สื่อสารกันไม่ได้นั่นเอง ดังนั้นการสะกดค าให้ถูกต้องนับเป็นสิ่งส าคัญมากในการเขียน ผู้เรียนควร
เขียนสะกดค าให้ถูกต้องเสียแต่เริ่มเรียนค า เพ่ือช่วยให้เด็กรู้จักค าต่าง ๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน และช่วยให้
เด็กใช้ค าต่าง ๆ ได้ถูกต้อง และกว้างขวาง เพราะผู้เรียนสามสรถน าประโยชน์จากการเขียนสะกดค าไปใช้กับ
วิชาอ่ืน ๆ ได้อีก  

 ด้วยเหตุที่การเขียนสะกดค าให้ถูกต้องมีความส าคัญต่อนักเรียนทั้งในด้านการติดต่อสื่อสาร 
เป็นเครื่องมือส าคัญในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนวิชาต่าง ๆ การเขียนสะกดค าให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องส าคัญ
และต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ให้ถือเป็นทักษะที่ต้องเอาใจใส่ฝึกฝนอย่างจริงจังให้เกิดความรู้ความช านาญและ
ไม่สื่อความหมายผิด ซึ่งอาจท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่เป็นไปตามที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ
ศศิธร สุทธิแพทย์ ( 2558 : 99 – 100 ) ได้กล่าวว่า วิธีที่จะฝึกทักษะทางภาษาให้ได้ผลดีวิธีหนึ่ง คือ การฝึก
ทักษะด้วยแบบฝึกเพราะแบบฝึกเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งในการสอนทักษะทางภาษาแบบฝึกจะ
ท าให้เด็กเกิดความแม่นย า คล่องแคล่ว สามารถใช้ภาษาสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดและ
เหตุผล สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินทักษะของนักเรียนได้ เพราะแบบฝึกจะช่วยให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์หลายแบบมีทักษะอย่างกว้างขวาง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนและเป็นการท้าทายให้น า
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับบทเรียนด้วยแบบฝึกชนิดต่าง ๆ มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีเพราะนักเรียน
ได้ฝึกกระท าบ่อย ๆ ได้ลงมือท าเองและสนุกสนานในกาท าแบบฝึก อีกท้ังเป็นการจูงใจให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่
ดีต่อวิชาภาษาไทย และรักที่จะเรียนวิชาภาษาไทยสืบไป  
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 การฝึกทักษะทางภาษานั้นจะอาศัยเฉพาะแบบเรียนและแบบฝึกในบทเรียนเพียงอย่างเดียวยัง
ไม่พอ  การสร้างแบบฝึกเพ่ือฝึกทักษะหลังจากที่เรียนเนื้อหาในบทเรียนไปแล้วเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้
เพราะแบบฝึกมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และยังเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้ทักษะทางภาษาคงทนอีกด้วย  การ
สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าเป็นการจัดกิจกรรมที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนต้อง
ลงมือท ากิจกรรมด้วยตนเองตามความสามารถ ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะท าให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง นอกจากนี้ยังปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการท างานอย่างมีระบบระเบียบและท างาน
เป็นขั้นเป็นตอน ปฏิบัติตามค าแนะน าและข้อตกลง ของแบบฝึกอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการเรียนการสอน
สะกดค านั้นต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างถูกวิธี  ฝึกบ่อย ๆ อย่างสม่ าเสมอ จึงจะท าให้เกิดความแม่นย าความ
ช านาญ และความคล่องแคล่วสามารถน าความรู้และทักษะจากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้
การใช้แบบฝึกยังเน้นการทบทวนความเข้าใจให้แก่เด็ก และเป็นอุปกรณ์ที่ครูจะใช้พัฒนาการเขียนหรือแก้ไข
ข้อบกพร่องเรื่องการเขียนสะกดค าของเด็กได้ 

 จากสาเหตุและความส าคัญดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะใช้แบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดค า เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีปัญหา โดยสร้างเครื่องมือที่จะช่วยให้การเรียนการสอน
ได้ผลดี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือน าไปพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดค าภาษาไทย และเพ่ือแก้ปัญหาการเรียน
ภาษาไทยและวิชาอ่ืน ๆ ให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดค าก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึก

ทักษะการเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
ประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ช่วงชั้นที่ 2 

โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 
ห้องเรียน นักเรียน 41 คน 

กลุ่มตัวอย่ำง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียน

บ้านคลองนามิตรภาพที ่201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2563 จ านวน 20 คน ได้มา
จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองประกอบด้วย 
1. แบบฝึกการเขียนสะกดค า ซึ่งแบ่งเป็น 5 ชุด 
   1.1 ค าประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ 
   1.2 ตัวการันต์ 
   1.3 ค าควบกล้ า ร ล 
   1.4 ค าพ้องเสียง 
   1.5 วรรณยุกต์ 
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2. แบบทดสอบการเขียนสะกดค า 
  กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ 
  1. แบบฝึกการเขียนสะกดค า 
     1.1 ศึกษาทฤษฎี ต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึกเพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดค า 
     1.2 ส ารวจค าศัพท์ โดยพิจารณาในว่าค าศัพท์ใดเป็นค าที่นักเรียนเขียนผิดบ่อย ๆ ให้ถือเป็น
ค ายาก หรือพิจารณาว่าค าศัพท์ใดเป็นค าศัพท์ง่ายแล้วคัดออกไป เพ่ือคัดเลือกว่าค าศัพท์ใดยากหรือง่ายมา
จัดท าเป็นบัญชีค าศัพท์ โดยแยกเป็นกลุ่มตามประเภทได้ดังนี้ ค าประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ ตัวการันต์ 
ค าควบกล้ า ร ล ค าพ้องเสียง และวรรณยุกต์ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างชุดแบบฝึกต่อไป 
  2. แบบทดสอบการเขียนสะกดค า 
     2.1 ศึกษาทฤษฎี ต ารา เอกสารและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการสร้างแบบทดสอบ เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างแบบทดสอบการเขียนสะกดค า 
     2.2 คัดเลือกค าที่นักเรียนมักเขียนผิดตามที่ส ารวจไว้ เพ่ือน าไปสร้างแบบทดสอบการเขียน
สะกดค า จ านวน 40 ข้อ โดยหนึ่งข้อจะมี 4 ตัวเลือกด้วยกัน คือ ก. ข. ค. ง. ซึ่งสอดคล้องกับชุดแบบฝึกทั้ง 5 
คือ ค าประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ ตัวการันต์ ค าควบกล้ า ร ล ค าพ้องเสียง และวรรณยุกต์ โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้ 
   เกณฑ์การให้คะแนน 1 คะแนน   เมื่อนักเรียนตอบถูกต้อง 
               0 คะแนน   เมื่อนักเรียนตอบผิด 
  วิธีด ำเนินกำรเก็บข้อมูล 
  ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

 1. ท าการทดสอบก่อนการฝึก โดยใช้แบบทดสอบวิชาภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดค า ไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง 

 2. ท าการฝึกทักษะการเขียนสะกดค า จากแบบฝึกการเขียนสะกดค า 5 ชุด 
   3. ท าการทดสอบหลังการฝึกอีกครั้ง โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับท่ีสอบก่อนการฝึก เพ่ือน า
ผลที่ได้จากการวัดมาวิเคราะห์ทางสถิติ 
  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมด มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการ
ทดลอง ดังนี้ 
  1. ใช้สถิติแบบบรรยายวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนักเรียน โดยค่าค่าเฉลี่ย ( �̅� ) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) 
  สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  1. การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
  สูตรหาค่าเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย (Mean) 

  สูตร   
X

X = 
N
  

                   โดย   X    แทน   ค่าเฉลี่ยคะแนน 
              X      แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด                                                                                          
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                 N   แทน   จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
 2. การวิเคราะห์หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  สูตรค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 สูตร     
 

22n fx  - X
S.D. = 

n(n-1)
  

                    โดย    S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
                             f    แทน  ความถี่ 
                             X   แทน  จุดกึ่งกลางชั้น 
                            X    แทน  ค่าเฉลี่ยเลขาคณิต 
                            n    แทน  จ านวนข้อมูล 

  3. การวิเคราะห์เนื้อหา ( Content analysis ) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายที่ได้จาก
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ( semi structure )  

สรุปผลกำรวิจัย 
  จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดค า โดยใช้ชุดแบบฝึกหลังเรียน
ประสิทธิภาพ 86.75 สูงกว่าคะแนนเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มตามเกณฑ์คะแนนเต็ม ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามขั้นตอนเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า ท าให้นักเรียนมี
ทักษะการเขียนสะกดค าที่ดีข้ึน  
  จากผลการวิจัยของผู้วิจัย พบว่าชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการเขียนดีขึ้นกว่าเดิม ชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า เป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการเรียน ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้สูงกว่าปกติ ประกอบกับชุดแบบฝึกการ
เขียนสะกดค าเป็นรูปธรรม เรียนจากง่ายไปหายาก จึงท าให้เรียนรู้ได้เร็วกว่าและดีกว่าการสอนท่ัวไป 

ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะเสนอแนะแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าในครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ 
  ชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า เป็นแบบฝึกท่ีให้นักเรียนท าด้วยตนเอง โดยที่ครูควบคุมดูแลอยู่ 
จากการสังเกตพฤติกรรมขณะด าเนินการพบว่า นักเรียนมองข้ามขั้นตอนการศึกษาใบความรู้ โดยลงมือท าแบบ
ฝึกเลย เมื่อพบปัญหาจึงกลับมาปฏิบัติตามขั้นตอน เริ่มจากการศึกษาใบความรู้ จากนั้นจึงลงมือท าแบบฝึก 
พร้อมตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลยทีละตอน 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรศึกษาผลการเรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย
การเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่เรียน โดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดค า กับการเรียนโดยวิธีการแบบปกติเพ่ือดู
ผลว่าแตกต่างกันหรือไม่ 
   2. ควรพัฒนาชุดการฝึกการเขียนสะกดค าภาษาไทย ส าหรับนักเรียนในระดับต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าภาษาไทยของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค า โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวภัทรทิพา  จ าเนียร 
  ครู  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
     

บทคัดย่อ 
 

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน
สะกดค า และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้คือ 

ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t-test     
   จากการวิจัยพบว่า 
   1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัย
ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพพอใช้ (81.00/80.00) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย   
   2. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านก่อนเรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 30 และผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านหลังเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย 
37.50 โดยผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านก่อนเรียน ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย   
   3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการอ่าน
สะกดค า โดยจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย 
 

ค าส าคัญ : การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค า , ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า 
 

บทน า 
  ภาษาไทย เป็นมรดกที่ส าคัญของชาติไทย เป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรม 
เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยมายาวนานและภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติไทยที่จ าเป็นในการสื่อสารของมนุษย์ อีก
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ทั้งภาษาไทยยังเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งต่าง ๆ เพราะการเรียนรู้ภาษาไทย เป็น
ทักษะความเข้าใจในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยใช้ภาษาเป็นสื่อของความคิด ความเข้าใจ และ
แสวงหาความรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ตลอดจนน าไปใช้พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง (กรมวิชาการ, 2545 : 21) และการสอนภาษาไทยนั้นถือว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ครูผู้สอนต้องค านึงถึง คือ ทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ทั้ง 4 จะเกิดขึ้นได้นั้นต้อง
ผ่านกระบวนการคิดท่ีต้องฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ ให้คิดเป็นจึงจะเกิดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน   
   การเรียนภาษาไทยในปัจจุบัน เป็นการเน้นทักษะในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน ซึ่งได้แก่ ทักษะใน
การฟัง พูด อ่าน และเขียน แต่เนื่องจากพัฒนาการของการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความแตกต่างกัน บางคนรับรู้เร็ว 
บางคนรับรู้ช้า ท าให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ มักประสบปัญหาอยู่บ่อย ๆ และไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควร สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะนักเรียนยังขาดทักษะในการอ่าน ท าให้ไม่สามารถตีโจทย์ปัญหาได้ 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จึงไม่ดีเท่าที่ควร จากการจัดกิจกรรมกาเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย พบว่า 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ยังขาดทักษะในการอ่านออกเสียง และการอ่านสะกดค า การสื่อภาษายังไม่ถูกต้อง 
ท าให้การเรียนเป็นไปอย่างล่าช้า และไม่ต่อเนื่อง การท างานขาดช่วง และต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอยู่บ่อยครั้ง ทั้งนี้
ท าให้การเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ต้องมีผลกระทบด้วย เหตุอาจเนื่องมาจากไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ท าให้
นักเรียนไม่สามารถอ่านค าได้ถูกต้องและแม่นย า ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิธีการพัฒนาทักษะการอ่าน
สะกดค า โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 
201 ซึ่งชุดฝึกทักษะการอ่าน เป็นสื่อการสอนที่ผู้วิจัยสนใจ เพราะเป็นการจัดกิจกรรมที่สนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เนื่องจากการเรียนรู้เรื่องการอ่านสะกดค า ต้องอาศัยการฝึกบ่อย ๆ อย่างสม่ าเสมอ จึงจะท าให้เกิดความ
ช านาญ และความคล่องแคล่วในการอ่าน สามารถน าความรู้ และทักษะจากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
นอกจากนี้ชุดฝึกทักษะ ยังเน้นการอ่านเสริมความรู้ และความเข้าใจให้แก่นักเรียนอีกด้วย เพ่ือเป็นการพัฒนาการ
อ่านให้นักเรียนดีขึ้นตามล าดับต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
  1. เพ่ือพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน

สะกดค า   

  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค า โดยใช้ชุดฝึ กทักษะ 

การอ่านสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 เพ่ือให้การวิจัยด าเนิน
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ไปตามจุดมุ่งหมาย ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามหัวข้อต่อไปนี้   

   1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     

   2. การออกแบบการวิจัย   

   3. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

   4. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย      

   5. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย   

   6. การด าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล   

   7. การวิเคราะห์ข้อมูล   

   8. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้   
      1.1 ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ทักษะการอ่านสะกดค า โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า 

   1.2 ศึกษาต ารา เอกสาร เกี่ยวกับหลักและวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการสร้างชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า 
2. การออกแบบการวิจัย   
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค า โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน
สะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 โดยการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบ
แผนการวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยไดด้ าเนินการโดยใช้แบบแผนที่มี
กลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนและหลัง (One-Group Pretest-Posttest Design) 
3. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
   ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ปีการศึกษา 
2563   
   กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธกีารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
จ านวน 2 คน 
4. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย   
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้   
  1. ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย   
   1.1 แบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ค า    
   1.2 ค าที่ประสมด้วยมาตราตัวสะกดต่าง ๆ ที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและเสียงยาว  โดยค าได้
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เลือกมาจากบัญชีค าพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ดังนี้   
   1)  สระ (อะ)   2) สระ   (อา)      
  3)  สระ (อิ)   4) สระ   (อี)   

   5)  สระ (อุ)    6) สระ   (อู)    

   7)  สระ (เอะ)   8) สระ   (เอ)   

   9)  สระ (แอะ)   10) สระ (แอ)   

   11) สระ(โอะ)    12) สระ (โอ)   

   13) สระ (สระอึ)   14) สระ (อือ)   

   15) สระ (สระเอาะ)  16) สระ (ออ)   

   17) สระ (สระเออะ)  18) สระ (เออ)   

   19) สระ (สระเอียะ)  20) สระ (เอีย)   

   21) สระ (สระเอือะ)  22) สระ (เอือ)   

   23) สระ (สระอัวะ)  24) สระ (อัว)   

   1.3 แบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ค า   

  2. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า 

5. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย   

  1. ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับความรู้ขั้นพ้ืนฐานในการอ่านสะกดค า โดยการทดสอบอ่านสะกดค า

จากหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 10 ค า และท าการบันทึกผล   

  2. ประเมินการทดสอบอ่านค าของนักเรียน โดยมีการให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ คะแนน 8-10 

ระดับดี คะแนน 5-7 ระดับพอใช้ คะแนน 0-4 ระดับปรับปรุง    

  3. ศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

  4. รวบรวมค าพ้ืนฐานจากบัญชีค าพ้ืนฐานด้วยมาตราตัวสะกดต่าง ๆ โดยยึดสระสระเสียงสั้นและเสียงยาว 

มาจัดท าเป็นชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า   

 5. ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า โดยผ่านการเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบความถูกต้องจ านวน 3 ท่าน ตรวจความถูกต้องและความสอดคล้องของเนื้อหา ซึ่งใช้ดัชนีความสอดคล้อง 

(Index  of  Item – Objective  Congruence หรือ IOC) ไดค้่าความสอดคล้องอยู่ในระหว่าง 0.50 ถึง 1.00 โดย

ให้ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนความเห็นในการพิจารณาดังนี้     
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   คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค านี้วัดผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้

จริง     

   คะแนน  0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค านี้วัดผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์

ได้จริง   

   คะแนน  -1  หมายถึง แน่ใจว่าชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค านี้ไม่ได้วัดผลการเรี ยนรู้ตาม

วัตถุประสงค์ได้จริง   

  6. ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า    

  7. น าชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าไปใช้จริงกับกลุ่มทดลอง 

6. การด าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล   
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้  
 1. ทดสอบการอ่าน โดยให้นักเรียนแต่ละคนอ่านสะกดค าจากแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 10 ค า และ
ผู้วิจัยบันทึกคะแนนที่นักเรียนแต่ละคนอ่านได้   
  2. ผู้วิจัยทดลองใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน 2 คน โดยให้นักเรียนแต่ละคนฝึกอ่านสะกดค าจากชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า    
  3. เมื่อฝึกอ่านสะกดค าครบตามระยะเวลาแล้ว ให้นักเรียนแต่ละคนอ่านสะกดค าจากแบบทดสอบหลัง
เรียน จ านวน 10 ค าอีกครั้ง และผู้วิจัยบันทึกคะแนนที่นักเรียนแต่ละคนอ่านได้  
 4. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า โดยให้นักเรียนตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจตามความคิดเห็นของตนเอง   
  5. หาค่าเฉลี่ยจากแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยของแสงเดือน เจริญฉิม และคณะ
(2555 : 21) ดังนี้       
   คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความว่า มากที่สุด   
   คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความว่า มาก   
   คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความว่า ปานกลาง   
   คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความว่า น้อย   
   คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความว่า น้อยที่สุด   
  6. น าผลการทดสอบการอ่านสะกดค าของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค ามา
วิเคราะห์ผลการอ่านสะกดค าของนักเรียน 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล   
  ผู้วิจัยน าข้อมูลคะแนนที่ได้จากแบบบันทึกคะแนนการอ่านสะกดค ามาวิเคราะห์ผลการทดลอง ดังนี้    
  1. ตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า โดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพของกระบวนการ
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และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2)   
  2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่า t-test dependent samples เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการทดลอง   
  3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2  โดยใช้ค่าเฉลี่ย   
8. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล    

  สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้   
  1. หาค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า โดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพของกระบวนการและ

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2533 : 139-140) 

   E1/E2   =  80/80 

  E1   =  

  

 E2  =  

 เมื่อ  E1  คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ    
   E2  คือ  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์   
   คือ คือ คะแนนรวมของผู้เรียนทุกคน จากการฝึกอ่านระหว่างเรียน    
    คือ คะแนนรวมของผู้เรียนทุกคน จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน A คือ คะแนน 
เต็มของการฝึกอ่าน   
   B  คือ  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน   
   N  คือ  จ านวนนักเรียน 
 2. t-test dependent samples 
   
  

 เมื่อ  t  คือ  ค่าสถิติทดสอบ   
   คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนลบด้วยคะแนนหลังเรียน   
    คือ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 
 
สรุปผลการวิจัย 
   ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค า โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สามารถสรุปผลได้ดังนี้  
   1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัย
ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพพอใช้ (81.00/80.00) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ มีประสิทธิภาพ
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ตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย   
    2. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านก่อนเรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 30 และผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านหลังเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย 
37.50 โดยผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านก่อนเรียน ซึ่ งเป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย  
    3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 2 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการอ่าน
สะกดค าโดยจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย 
 

ข้อเสนอแนะ  
  1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์   

   ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถน าไปใช้สอนซ่อมเสริม

ให้กับนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการอ่านสะกดค าได้และสามารถน าไปใช้ฝึกทักษะการอ่านสะกดค าให้นักเรียนมีทักษะ

ที่เพ่ิมสูงขึ้นได้   

   2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป   

   ผลการวิจัยการพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค า โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ท าให้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

ดังต่อไปนี้   

   2.1  ควรมีการปรับปรุงพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้ที่จะน าไปใช้   

   2.2  ควรมีการศึกษาและทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนอ่ืน ๆ เพ่ือน าผลการศึกษามา

เปรียบเทียบถึงความแตกต่างกัน   

   2.3  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค ากับรูปแบบอ่ืน ๆ   
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ชื่อเร่ือง  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ  
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เร่ือง สารละลาย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  
  

ชื่อผู้วิจัย นางสาวเบญจพร  อินทรสด 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัย เรื ่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ                
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื ่อง สารละลาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4                  
มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อ (1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 (2) ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เร ื ่อง สารละลาย ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4                      
(3) ประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ดังนี้ (3.1) พัฒนาการด้าน
ทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการเรียนด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิต
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (3.2) จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (3.3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะที่ เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มตัวอย่างท่ีทดลองใช้
รูปแบบ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนารีนุกูล จำนวน 41 
คน ซ ึ ่งได้มาโดยการสุ ่มแบบกลุ ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห ้องเร ียนเป็นหน่วยในการสุ่ม                       
ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา R&D (Research and Development) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธี 
(Mixed Methods Research) โดยออกแบบการวิจัยเป็นแบบ (Embedded Design) ใช้วิธีการเชิงปริมาณเป็น
หลักและวิธีการเชิงคุณภาพเป็นรองและใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวมีการทดสอบก่อนเรียน
ระหว่างเรียนและหลังเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบประเมินความต้องการพื้นฐานเพื่อการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ (3) แบบประเมิน                
จิตวิทยาศาสตร์ (4) คู่มือการใช้รูปแบบและแผนการจัดการเรียนรู้ (5) แบบฝึกทักษะ (6) แบบสอบถามความ                

514



พึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ และทดสอบสมมติฐานประกอบด้วย ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที แบบ dependent Sample และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (SCIAE Model)             
มีองค์ประกอบคือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระการเรียนรู้ 4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอนคือ (1) ขั้นกระตุ้นผู้เรียน (Stimulation : S) (2) ขั้นพิจารณาปัญหา (Considering the problems : C)  
(3) ขั ้นสืบเสาะแสวงหา ( Inquiry : I) (4) ขั ้นประยุกต์ใช้ (Apply : A) (5) ขั ้นประเมินผล (Evaluation : E)                       
5) การวัดและประเมินผล  6) ส่ิงส่งเสริมการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (SCIAE 
Model) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.34/81.53 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 80/80 
  3. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (SCIAE 
Model) พบว่า (3.1) หลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
(SCIAE Model) นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียนโดยมีพัฒนาการสูงขึ้นโดยระยะ
ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 46.33 ระยะระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 83.34 และระยะหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.53 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (3.2) จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังการ
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (SCIAE Model) อยู่ในระดับมากที่สุด 
(3.3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดย
ใช้แบบฝึกทักษะที่ร่วมกับแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (SCIAE Model) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด     
 
 
 
 

 

X
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คำสำคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning, แบบฝึกทักษะแบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, จิตวิทยาศาสตร์, ความพึงพอใจ 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิด Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ท่ีมี
กระบวนการแบ่งออกเป็น 5 ข้ัน ดังนี้  

 ขั้นที ่1 ขั้นกระตุ้นผู้เรียน (Stimulation : S) 
   ขั้นที ่2 ขั้นพิจารณาปัญหา (Considering the problems : C)    
     ขั้นที ่3 ขั้นสืบเสาะแสวงหา (Inquiry : I)       
    ขั้นที่ 4 ขั้นประยุกต์ใช้ (Apply : A)   
   ขั้นที ่5 ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) 

2. แบบฝึกทักษะแบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์  หมายถึง 
สื่อผสม เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีรายละเอียดขึ้นตอนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้สอน
นำเสนอรายละเอียดของเนื้อหา แบบฝึกตามแนวคิด Active Learning ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเรียนรู้และฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อสามารถเปิดใช้งานบนอุปกรณ์พกพา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองในทุกเวลา และทุกสถานที่ที่มีอินเทอร์เน็ตและบทเรียน จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1) ความเข้มข้นของ
สารละลายเป็นมวลหรือปริมาตร 2) ความเข้มข้นของสารละลายเป็นโมล 3) การเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์                  
4) การเตรียมสารละลายเจือจางจากสารละลายเข้มข้น 5) สมบัติบางประการของสารละลาย 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้จำแนกพฤติกรรมที่แสดงออก 4 ด้าน              
1) ความรู้ความจำ 2) ความเข้าใจ 3) ด้านการนำไปใช้ และ 4) การวิเคราะห์ โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เพื่อวัดผลการเรียนรู้จากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ                     
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้
แบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 

4. จิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีเกิดเริ่มต้นจากจิตใจของผุ้เรียน ซึ่งนำมาซึ่งพฤติกรรมการ
แสดงออก หรือลักษณะนิสัยที่ผู้เรียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค้นคว้าหาความรู้ใหม่แก้ปัญหา หาแนวทาง
แก้ปัญหาที่เป็นผลมาจากอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนั้นๆ ที่ได้จากการพัฒนาขึ้นมาในตัวผุ้เรียน 7 ด้าน ได้แก่                    
1) ความอยากรู้อยากเห็น 2) ความมีเหตุผล 3) ความใจกว้าง 4) ความซื่อสัตย์  5) ความพยายามมุ่งมั่น 6) ความ
ละเอียดรอบคอบ 7) เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 

5. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับการแสดงออกถึงความรู้สึกชอบของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิต
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย ความคิดเห็นในด้านบรรยากาศ 
ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ประโยชน์ท่ีได้รับ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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บทนำ 
การศึกษาเป็นกระบวนการทางสังคมในการสร้างและพัฒนาคนให้มีความรู้ ความคิด ประพฤติและ

คุณธรรม ช่วยให้คนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานสำคัญของการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ ทำให้รู้จักคิดจำแนกแยกแยะสิ่งที่เรียนรู้ จัดประเภทสิ่งต่างๆอยา่งมี
หลักเกณฑ์ สามารถแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อมูล หริจากความคิดเห็น มีความกระจ่างชัดเจน ทำให้มองเห็น
แนวทางในการตัดสินใจที่จะทำงานหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นระบบ และทำให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2562 : 31) การคิดวิเคราะห์ช่วยพัฒนาให้เป็นคนช่างสังเกตหาความ
แตกต่างของสิ่งที่ปรากฏพิจารณาตามความสมเหตุสมผลของสิ่งที่เกิดขึ ้นก่อนที่จะตัดสินใจสิ่งใดลงไป และช่วย
ประมาณการความน่าจะเป็นโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานที่มีการวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยอื่นๆของสถานการณ์ ณ เวลานั้น 
นอกจากนี้การคิดวิเคราะห์ยังเป็นพื้นฐานในการคิดในมิติอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2553 : 32-45) 

การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) มีแนวคิดว่า ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ขึ้นอย่างเป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่องผู้เรียนจะตั้งสมมติฐาน ตรวจสอบ และอาจเปลี่ยนสมมติฐานในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับ
ปรากฏการณืหรือกับบุคคลอื่นๆก็ได้ และผลการเรียนรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังขึ้นกับ
ความรู้เดิมของผู้เรียน ความอยากรู้อยากเห็น การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ผู้เรียนจะสร้างความเข้าใจและค้นหาความหมายของเนื้อหาสาระใหม่โดย
เช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมและความรู้เดิมท่ีมีการแยกแยะ ความรู้ใหม่ท่ีได้รับกับความรู้เดิมท่ีมีจะสามารถสร้าง
ความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติอย่างกระตือรือร้นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้จากการอ่านพูด ฟัง คิด 
และเขียนทีทมีครูผู ้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้นหรืออำนวยความสะดวกให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้ น (ปราวีณยา 
สุวรรณณัฐโชติ, 2551 : 1 ; สถาพร พฤฑฒิกุล, 2555 : 5 ; และ บุญเล้ียง ทุมทอง , 2556 : 81) 

ในปัจจุบันวิธีการสอนของครูที่ใช้การบรรยายเพราะปริมาณเนื้อหาสาระตามหลักสูตรที่อัดแน่น 
เวลาการสอนของผู้สอนท่ีจะต้องเร่งรัดให้ทันจบภาคเรียน การสอนจึงเน้นให้นักเรียนท่องจำ หรือมุ่งเน้นเนื้อหาวิชา
เป็นหลักท่ีครูเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาให้โดยตรง ส่วนใหญ่ใช้การสาธิตแทนการทดลอง ครูสรุปสาระสำคัญให้นักเรียน
ไม่เน้นการพัฒนาการด้านการคิดส่งผลให้ผู้เรียนขาดการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง แนวทางในการ
แก้ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4 (SCIAE Model) ซึ่งออกแบบและจัดรูปแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการรายบุคคล คำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ เกิดทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่างๆเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
ของผู้เรียนได้ 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้

แบบฝึกทักษะ เพื ่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เร ื ่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4  

2. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ                     
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

3. เพื่อประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ                  
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ดังนี้  

(3.1) พัฒนาการด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดย
เปรียบเทียบก่อนและหลังการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

(3.2) จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

(3.3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื ่อง 
สารละลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
           1.1 ศึกษาแนวคิดท่ีได้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 มาใช้ในการสังเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
   1.2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ทำให้ได้
รายละเอียด 3 หัวข้อคือ“ความเป็นมาและความสำคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู้”“แนวคิดพื้นฐานในการ
พัฒนารูปแบบ”และ“องค์ประกอบของรูปแบบ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และส่ิงส่งเสริมการเรียนรู้” 
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   1.3 พัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้
แบบฝึกทักษะ เพื ่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เร ื ่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสังเคราะห์องค์ประกอบของคู่มือซึ่งประกอบด้วย คำนำ แนวทางในการนำรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิต
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ไปใช้ ข้อควรปฏิบัติก่อนการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ความเป็นมาและ
ความสำคัญของรูปแบบ แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ  (หลักการ วัตถุประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งส่งเสริมการเรี ยนรู้) ตัวอย่างเนื้อหาและ
แผนการจัดการเรียนรู้และตัวอย่างเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผล 
   1.4 ออกแบบเนื้อหาและแผนการจัดการเรียนรู้ในวิชาเคมีเพื ่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ โดยวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่เหมาะสม เมื่อนำไปจัดการเรียนรู้แล้ว จะนำไปสู่การ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ได้ ซึ ่งในการวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยเลือกเนื้อหาสาระระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 เรื่อง สารละลาย จัดทำเป็นแบบฝึกทักษะ ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จำนวน 10 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาเรียนท้ังหมดจำนวน 15 ช่ัวโมง 
   1.5 ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดย
ใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 รวมทั้งเนื้อหาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เช่ียวชาญจำนวน 5 คน 
  2. การออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
   2.1 กำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยกำหนด กรอบ
แนวคิด ทฤษฎี ที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ 
โดยนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active แนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (Learning Cycle) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ มากำหนดเป็นกรอบแนวคิด 
   2.2 กำหนดองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยนำกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีได้
และวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของนักการศึกษาหลายท่านจากนั้นนำแนวคิดที่สอดคล้อง
กันมากำหนดเป็นองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ซึ ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ คือ                    
1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระการเรียนรู้ 4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5) การวัดและประเมินผลและ                   
6) สิ่งส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุน นำมาจัดความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
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   2.3 ระบุรายวิชาและตัวชี้วัดโดยการนำข้อมูลจากการศึกษาหลักสูตรมาสังเคราะห์
กำหนดเครื่องมือ และวิธีการประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีจะนำไปจัดกระบวนการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มท่ีศึกษา 
นำผลการสังเคราะห์ไปเสนอผู้เช่ียวชาญจำนวน 5 คนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม  
   2.4 การจัดทำคำอธิบายรายวิชาและประมวลการสอนรายวิชา ผู้วิจัยดำเนินการจัดทำ
คำอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมความรู ้ (Knowledge) กระบวนการ (Process) และเจตคติ (Attitude) ของ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดย
คำนึงถึงความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล แล้วนำเสนอ
ผู้เช่ียวชาญจำนวน 5 คนเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสม  
   2.5 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยกำหนดขั้นตอนในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเคมี 1 ว30221 เรื่อง สารละลาย ประกอบด้วยการกำหนดเนื้อหา การกำหนดวิธีการจัดการเรยีนรู้ 
ส่ือการสอน การกำหนดเครื่องมือและวิธีการในการประเมินดังนี้  
         2.5.1 การกำหนดเนื้อหา โดยศึกษาหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด
วัตถุประสงค์ของแนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมกรอบตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางตามมาตรฐาน
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 2.1 ม.5/20 เรื่องสารละลาย และนำความรู้เกี่ยวกับสารละลาย  ไปใช้ การกำหนดวิธีการ
จัดการเรียนรู้และสื่อการสอน โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ท่ีเป็นท่ียอมรับใน
วิชาวิทยาศาสตร์มีหลากหลายวิธี ผู้วิจัยได้นำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning (Brookfield,  
2005 ; Bonwel and Eison 1991 อางถึงใน สุคนธ สินธพานนทและคณะ, 2562 : 12-13) วัชรา เลาเรียนดี 
(2560 : 26-28) พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข (2560 : 30-31) ร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ (Eisenkraft, 2003 
: 57-59) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (ทิศนา  แขมมณี, 2555 : 98) มาวิเคราะห์และปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มท่ีศึกษา โดย
สร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ขั้นใหม่เป็น 5 ขั้น ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้
แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4 ท่ีได้จากการสังเคราะห์ข้ันตอนท่ี 1 ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1. หลักการ : การบูรณาการยุทธวิธีการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับการทำงานของสมอง
และการร่วมกันสร้างความรู้พัฒนาการเรียนรู้และการคิดอย่างสม่ำเสมอ โดยการส่งเสริมการถ่ายโอนวิธีการคิด
อย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหา การปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ด้วย การตั้งคำถามกระตุ้นการคิดเพื่อเป็นการเพิ่มพูน
พัฒนานิสัยแห่งการคิด สามารถควบคุมการคิดของตนเอง สู่การพัฒนาการรู้คิด (Metacognition) และการ
ตรวจสอบ กำกับควบคุมตนเอง (Self– regulating) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 
 

520



             2. วัตถุประสงค์ 
         2.1 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ 
                2.2 เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการ
จัดการเร ียนร ู ้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื ่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และ                                    
จิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
         2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้น 
  3. สาระการเรียนรู้  
          การคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ และเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ได้แก่ สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพมาตรฐาน ว 2.1 
เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยา
เคมี สาระเคมี ข้อ 3 เข้าใจหลักการ ทำปฏิบัติการเคมี การวัดปริมาณสาร หน่วยวัดและการเปลี่ยนหน่วยการ
คำนวณปริมาณของสาร ความเข้มข้นของสารละลายรวมทั ้งการบูรณาการความรู ้และทักษะในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันและการแก้ปัญหาทางเคมี เรื่อง สารละลาย จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 
   3.1 ความเข้มข้นของสารละลายเป็นมวลหรือปริมาตร 
   3.2 ความเข้มข้นของสารละลายเป็นโมล 
   3.3 การเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์ 
   3.4 การเตรียมสารละลายเจือจางจากสารละลายเข้มข้น 
   3.5 สมบัติบางประการของสารละลาย 
           4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ กำหนดขั้นการจัดการเรียนรู้และสื่อ โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
หลักสูตรและเอกสารที่เกี ่ยวข้องกับการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการท่ี
ผู้วิจัยพัฒนาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมของ ทิศนา แขมมณี แสงเดือน เจริญฉิม 
ร่วมกับการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5E และรูปแบบการสอน 7E และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning ของวัชรา เลาเรียนดี พิมพันธ เดชะคุปต และ พเยาว ยินดีสุข มาวิเคราะห์และปรับให้เหมาะสม
กับกลุ่มท่ีศึกษาโดยได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 5 ข้ัน ดังนี้ 

 ขั้นที ่1 ขั้นกระตุ้นผู้เรียน (Stimulation : S) 
   ขั้นที ่2 ขั้นพิจารณาปัญหา (Considering the problems : C)    
     ขั้นที ่3 ขั้นสืบเสาะแสวงหา (Inquiry : I)       
    ขั้นที่ 4 ขั้นประยุกต์ใช้ (Apply : A)   
   ขั้นที ่5 ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) 
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  5. การวัดและประเมินผล เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ ความรู้ ความ

เข้าใจและประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนและการบรรลุจุดประสงค์ทางการศึกษาของนักเรียน  โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ การวัดประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และการวัดและประเมินผลหลังเรียน 

    6. ส่ิงส่งเสริมการเรียนรู้ 

      6.1 ระบบสังคม : ผู้เรียนร่วมกันคิดร่วมกันทำงานโดยหมุนเวียนหน้าท่ีมีความเป็นตัวของ

ตัวเอง ผู้สอนมีความปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง 

    6.2 หลักการตอบสนอง : ทักษะการเรียนรู้  ผู ้เรียนมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
เปิดเผยและยุติธรรม ตั้งคำถามเป็น ใฝ่รู้ อยากรู้ อยากเห็น สนใจเนื้อหาบทเรียนอย่างจริงจัง และคิดสัมพันธ์กับ
ความรู้เดิม ประสบการณ์เดิม และบริบทท่ีกว้างขึ้น ชอบคิด ชอบต้ังคำถามมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
ผู้สอนสามารถใช้ข้อมูลย้อนกลับสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ กระตุ้นผู้เรียนตั้งคำถามเพื่อการสืบค้นข้อมูลอย่างหลากหลาย
ต่อเนื่อง เช่ือมโยงความรู้ สะท้อนคิด และช่วยปรับปรุงแก้ไขความเข้าใจท่ีลึกซึ้ง และใช้กลยุทธ์ส่งเสริมความคิดของ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
           6.3 ระบบสนับสนุน : การคิดต้องใช้เวลา (การยืดหยุ่นเวลา) มีเครื่องมือช่วยคิดประเภท
แผนภาพ แผนภูมิ หรือภาพของจริงต่างๆ ส่ือ วัสดุอุปกรณ์พร้อมแหล่งข้อมูลท่ีต้องเตรียมพร้อมเสมอ 
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รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึม วัฏจักรการเรียนรู้ 
รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด 

Active Learning 

 
ขั้นตอนการจัด 

การเรียนรู้ที่ผู้วิจัย 

ทิศนา  แขมมณี แสงเดือน เจริญฉิม 5E 7E วัชรา เลาเรียนดี 
พิมพันธ เดชะคุปต 

และ 
พเยาว ยินดีสุข 

สังเคราะห ์

1. การทบทวนความรู้
เดิม 

1. ข้ันสำรวจความรู้เดิม 
 

1. ข้ันสร้างความ
สนใจ 

1. ข้ันตรวจสอบ
ความรู้เดิม 

1. ข้ันสรางการเชื่อมตอ   1. ข้ันเสนอสิ่งเร้าและ
ระบุคำถาม 

1. ข้ันกระตุ้นผู้เรียน 
(Stimulation : S)  
 

2. การแสวงหาความรู้
ใหม่ 
 

2. ข้ันเร้าความสนใจ 
 

2. ข้ันสำรวจและ
ค้นหา 

2. ข้ันเร้าความสนใจ 
 

2. ข้ันเสริมพลังการเรียนร ู 2. ข้ันแสวงหา
สารสนเทศและวิเคราะห์
อย่างรวมพลัง 

2. ข้ันพิจารณาปัญหา 
(Considering the 
problems : C) 

3. การเชื่อมโยงความรู้
ใหม่กับ ความรู้เดิม 

3. ข้ันทำมโนทัศน์ 
ให้ชัดเจน 

 3. ข้ันสำรวจและ
ค้นหา 

3. ข้ันสังเคราะหขอมูล 
สร้างความหมาย  

3. ข้ันรวมพลังอภิปราย
และสร้างองค์ความรู ้

3. ข้ันสืบเสาะแสวงหา 
(Inquiry : I) 
 4. การแลกเปลี่ยน

ความรู้  ความเข้าใจกับ
กลุ่ม 

4. ข้ันตรวจสอบ 
    มโนทัศน์ 

3. ข้ันอธิบายและ  
ลงข้อสรุป 

4. ข้ันอธิบาย 4. ข้ันใชแหล่งความรู้
ภายนอกสนับสนุน  

4. ข้ันสื่อสารและ
สะท้อนคิดอย่างรวมพลัง 

5. การสรุปและจัด 
ระเบียบความรู้ 

5. ข้ันนำมโนทัศน์ 
    ไปใช้ 

4. ข้ันขยายความรู้    4. ข้ันประยุกต์ใช้ 
(Apply : A) 
 6. การปฏิบัติและ/หรือ

แสดงผลงาน 
 

  5. ข้ันขยายความรู้ 
 

5. ข้ันไตรตรองสะทอนคิด   

7. การประยุกต์ใช้
ความรู้ 

6. ข้ันประเมิน 5. ข้ันประเมิน 6. ข้ันประเมิน 
7. ข้ันนำความรู้ 
ไปใช้ 

 5. ข้ันประยุกต์และตอบ
แทนสังคม 

5. ข้ันประเมินผล 
(Evaluation : E) 

523



2.5.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้น ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ส่งผล
ต่อพัฒนาการด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ทำให้นักเรียน
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนพัฒนาการด้านทักษะการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนการทดลอง ดังนี้ 
 1. ขั้นกระตุ้นผู้เรียน (Stimulation : S) กลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  (SCIAE Model) ท่ีพัฒนาขึ้นให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมนักเรียน ด้าน
ความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อการเรียนรู้เรื ่องใหม่หรือทักษะใหม่ด้วยการสำรวจตรวจสอบและทบทวนความรู้ 
ทักษะพื้นฐานและความรู้พื้นฐานเดิมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ความรู้ใหม่ของนักเรียน โดยใช้การสนทนา ใช้คำถาม หรือ
สถานการณ์ท่ีนักเรียนรู้จักในการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนหาก
นักเรียนยังไม่มีพื้นฐานของเรื่องท่ีจะเรียนหรือมีแต่ยังไม่ครบครูต้องทบทวนหรือเพิ่มเติมให้ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอน
การเรียนของ ทิศนา แขมมณี (2555 : 105) ในขั้นที่ 1 การทบทวนความรู้เดิม ซึ่งการตรวจสอบพื้นฐานความรู้เดิม
ของนักเรียนจะทำให้ครูค้นพบว่านักเรียนจะต้องเรียนรู้อะไรก่อนท่ีจะเรียนในเนื้อหานั้นๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
มีความหมาย 
 2. ขั้นพิจารณาปัญหา (Considering the problems : C) เป็นการเช่ือมโยงเนื้อหาเก่ากับเนื้อหาใหม่ โดย
ครูนำสถานการณ์ปัญหาด้วยเอกสาร สถานการณ์ปัญหากระตุ้นให้นักเรียนพูดอภิปรายให้นักเรียนเห็นจริงซึ่งจะ
หลีกเลี่ยงการบอกความรู้โดยตรงแก่นักเรียนแต่ครูจะใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนอยากสำรวจและค้นหาแนวทาง
แก้ปัญหา โดยใช้คำถามปลายเปิดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และร่วมกันคิดแนวทางของคำตอบเพื่อเป็น 
แนวทางในการตอบคำถามข้อสงสัยของนักเรียน กระตุ้นความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็นโดยใช้กิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมและได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และความร่วมมือสอดคล้องกับการสอนตามแนวคิด Active 
Learning ของ วัชรา  เล่าเรียนดี (2560 : 26-28) ในขั้นที่ 2 ขั้นเสริมพลังการเรียนรู พิมพันธ เดชะคุปต และพ
เยาว ยินดีสุข (2561 : 30-31) ในขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์อย่างรวมพลัง ที่เสนอว่าเป็นการ
ปรับเปล่ียนความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเช่ือมโยงความรู้และทักษะท่ีจำเป็น   
 3. ขั้นสืบเสาะแสวงหา (Inquiry : I) ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตามรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น นักเรียนนำคำถามอาจ
เป็นใบงานเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้มาดำเนินการสืบค้นข้อมูล นำความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาในใบงานของตน หรือนำความ
เข้าใจมาวิเคราะห์ แปลผล อภิปราย และสรุป ขั้นนี้ทำให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ และเกิดการเรียนรู้ หรือ
ค้นหาคำตอบจากการทดลองนักเรียนปฏิบัติและร่วมกันอภิปราย ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูเตรียมไว้ มีทั้งกิจกรรม
กลุ่มและกิจกรรมเด่ียว และโดยอาจให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมสอดคล้องกับ
การสอนตาม CIPPA Model ของทิศนา  แขมมณี (2555 : 283-284) ขั้นที่ 4 ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ความ
เข้าใจกับกลุ่ม เป็นขั้นที่ผู้เรียนอาศัยกลุ่มเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจของตนและช่ วยให้
ผู้เรียนได้แบ่งปันความรู้ ความเข้าใจของตนแก่ผู้อื่น ได้รับประโยชน์ไปพร้อม ๆ กัน 
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 4. ขั้นประยุกต์ใช้ (Apply : A)  เป็นการขยายความรู้ความเข้าใจ บูรณาการประสบการณ์ด้านทักษะการ
คิดวิเคราะห์ สร้างแนวคิด วิธีการแก้สถานการณ์ปัญหาให้หลากหลาย เพื่อให้เป็นแนวคิด วิธีการ ที่ใช้ในการตอบ
สถานการณ์ปัญหา ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทำแบบฝึกทักษะต่าง ๆ ท่ีครูสร้างขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความมุ่งมั่นในการทำงานมีความภูมิในต่อความสามารถและความสำเร็จของตนเอง สอดคล้องกับขั้นตอนการเรียน
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545 : 146-147) ขั้นตอนที่ 4 ขั้นขยายความรู้ การให้
รายละเอียดเพิ่มเติมโดยครูกระตุ้นและขยายความรู้และทักษะของนักเรียนผ่านประสบการณ์ใหม่ 
 5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation : E) ในขั้นตอนนี้นักเรียนได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและ
ความสามารถของตนเอง โดยสรุปบันทึก ทดสอบย่อยเพื่อเป็นการเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้กับการนำไปใช้สอดคล้องกับ 
วัชรา เล่าเรียนดีและคณะ (2560 : 26-28) ได้กลาว่า หลักสูตรและการสอนที่จัดขึ้นจะไรคา ถาหากไม่สามารถ
ทำใหผู้เรียนนําไปใชในชีวิตได้ รวมทั้งเพื่อประเมินการเรียนรูของผู้เรียนโดยผู้เรียนซึ่งใหความสำคัญกับองค
ประกอบ 2 ประการ คือ การแสดงแนวทางที่ผู้เรียนจะนําขอมูล ความรูไปใช และการประเมินการเรียนรูเป็น
รายบุคคลจากการรูคิด (Metacognition) ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นการแปลความหมายตามสภาพจริงของแต่
ละคนและประเมินการบรรลุจุดประสงค์ทางการเรียน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (SCIAE Model) มี
องค์ประกอบคือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระการเรียนรู้ 4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอนคือ (1) ขั้นกระตุ้นผู้เรียน (Stimulation : S) (2) ขั้นพิจารณาปัญหา (Considering the problems : C)  
(3) ขั ้นสืบเสาะแสวงหา ( Inquiry : I) (4) ขั ้นประยุกต์ใช้ (Apply : A) (5) ขั ้นประเมินผล (Evaluation : E)                      
5) การวัดและประเมินผล  6) ส่ิงส่งเสริมการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (SCIAE 
Model) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.34/81.53 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 80/80 
  3. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (SCIAE 
Model) พบว่า  

(3.1) หลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้
แบบฝึกทักษะ เพื ่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เร ื ่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่ 4 (SCIAE Model) นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียนโดยมี
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พัฒนาการสูงขึ้นโดยระยะก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 46.33 ระยะระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 83.34 และระยะหลัง
เรียนคิดเป็นร้อยละ 81.53 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื ่อง 
สารละลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

(3.2) จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (SCIAE Model) อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

(3.3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะที่ร่วมกับแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิต
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (SCIAE Model) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด     
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
ประโยชน์ต่อนักเรียน 

 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี 1 เรื่อง สารละลาย สูงขึ้น 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชนต่อไป 
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ประโยชน์ต่อครู 
 1. เป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื ่น ๆ ในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้    
 2. เป็นแนวทางสำหรับครูท่ีต้องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

ประโยชน์ต่อโรงเรียนและแวดวงการศึกษา 
1. ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะการ

คิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
3. เป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
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ชื่อเร่ือง   การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทานร่วมกัน                 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย   

                    
ชื่อผู้วิจัย นางวันเพญ็  ทิพย์เวียง 
  ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลล าพูน 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน  เขต  1 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิ จัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

ประกอบการเล่านิทานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย  และศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของ             
เด็กปฐมวัย  กระบวนการวิจัยและพัฒนารูปแบบมี  3  ระยะคือ  1)  การสร้างรูปแบบ  โดยการสังเคราะห์เอกสาร            
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ  5  คน  และทดลองประเมินรูปแบบจ านวน  3  ครั้ง               
กับนักเรียนช้ันอนุบาลปี ท่ี  3/1 และ 3/3  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2562 โรงเรียนอนุบาลล าพูน                      
2)  การทดลองใช้รูปแบบ  โดยทดลองใช้กับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี  3/2  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2562  
โรงเรียนอนุบาลล าพูนจ านวน 30 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย              
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ การทดสอบค่าทีแบบ dependent  3) การเผยแพร่ขยายผลรูปแบบ  โดยให้    
ครูปฐมวัยท่ีปฏิบัติงานด้านการสอนเด็กปฐมวัยระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563         
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 1 และเขต 2 จ านวน  6  คน                
ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม  และประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม  จากนั้นน าข้อมูลท่ีไปวิเคราะห์         
และสรุปความคิดเห็นของครูปฐมวัย 

ผลการวิจัยสรุปได้  ดังนี้ 
1.  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทานร่วมกัน         

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย  ส่งผลให้ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ประกอบการเล่านิทานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย  ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน       
การจัดกิจกรรม  3  ขั้นตอนได้แก่  ขั้นที่  1  ขั้นน าคิดด้วยปริศนาและภาพ  เป็นขั้นตอนท่ีน าเสนอความหมาย
ของค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยประสบการณ์ผ่านปริศนาค าทาย และกระตุ้นให้เด็กคิดค าศัพท์อื่นๆ  รวมท้ัง
เรื่องราวต่างๆ  จากการแต่งประโยคท่ีมีความเกี่ยวข้องกับค าศัพท์และภาพประกอบ  ขั้นท่ี  2  ขั้นจับคู่ร่วมคิด
ร่วมสนทนา  เป็นขั้นตอนท่ีให้เด็กได้แลกเปล่ียนภาษากับคู่เพื่อนท่ีมีความสามารถมากกว่าเพื่อร่วมกัน            
แต่งนิทานจากภาพประกอบปริศนาค าทาย   ต้ังช่ือนิทาน  วางแผนและสร้างภาพหรือฉากประกอบนิทาน  
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รวมท้ังเตรียมค าบรรยายทายลักษณะภาพหรือช้ินงานผ่านการสนทนาและกิจกรรมศิลปะ โดยมีครูเป็นผู้            
ให้ค าแนะน าแก่เด็ก  ขั้นท่ี  3  ขั้นแลกเปล่ียนภาษาร่วมกัน  เป็นขั้นตอนท่ีเด็กได้ร่วมแลกเปล่ียนภาษา            
กับเพื่อนในกลุ่มใหญ่  โดยช่วยกันน าเสนอผลงานด้วยการเล่าเรื่องราวประกอบภาพหรือฉากให้เพื่อนและครูฟัง            
ครูตั้งค าถามเกี่ยวกับนิทานอย่างหลากหลายให้เด็กแสดงความคิดเห็น  เด็กได้สนทนาร่วมกันจากการต้ังค าถาม  
การตอบค าถาม  และได้ค้นหาภาพหรือช้ินงานจากค าถามทายลักษณะ  

2.  ผลการหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการสร้าง
นิทานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย   

2.1  เด็กปฐมวัยเมื่อได้รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ประกอบการเล่านิทานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัยมีสมรรถนะด้านภาษาสูงขึ้น 
ท้ังในด้านการรับรู้เข้าใจและใช้ค าศัพท์ได้ และด้านการเข้าใจความหมายและจับใจความได้จากการฟังภาษาพูด 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2.2  ครูปฐมวัยที่น ารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทานร่วมกัน
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัยไปใช้  เห็นว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ประกอบการเล่านิทานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียระหว่าง  4.83 – 5.00 

 
ค าส าคัญ  :  การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทานร่วมกัน , สมรรถนะ  
                ด้านภาษาของเด็กปฐมวัย   

 
บทน า 

สมรรถนะด้านภาษาเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถทางภาษาซึ่งเป็นส่ิงส าคัญ               
และจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับมนุษย์โดยเป็นรากฐานของการเรียนรู้  เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน  
ดังท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552:  1)ได้ระบุไว้ว่าภาษาเป็นเครื่องมือส าหรับ            
การส่ือสาร หากไม่มีภาษาการติดต่อส่ือสารย่อมเป็นไปด้วยความยากล าบาก  ภาษาเป็นเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้                     
เด็กใช้ภาษาในการท าความเข้าใจส่ิงแวดล้อมอย่างมีความหมาย  ผู้คนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยมีภาษาเป็น
ส่ือกลาง  ภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญของการคิดท่ีจะน าไปสู่พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาในขั้นสูง  ซึ่งสอดคล้อง
กับนิติธร ปิลวาสน์ (ออนไลน์)  ท่ีกล่าวว่า  พัฒนาการทางภาษาของเด็กอายุ 0 – 6 ปี เป็นรากฐานส าคัญ              
และมีความจ าเป็นท่ีสุดต่อการพัฒนาทางด้านสติปัญญาและศักยภาพของมนุษย์ เนื่องจากภาษาเป็นระบบท่ีมี
ความซับซ้อนเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทางด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย เด็กจะใช้ภาษาในการส่ือสาร
ความคิด ความต้องการของตนเองกับผู้อื่น เช่นเดียวกับประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ (2552: 8)  ท่ีกล่าวว่า                 
มีสองปัจจัยท่ีท าให้การพัฒนาสติปัญญาของเด็กวัยก่อนเรียนอายุประมาณ 3-7  ปีเป็นไปด้วยดีคือ  การพัฒนา
กล้ามเนื้อเล็กและภาษานอกจากนี้ข้อมูลจากการรวบรวมความรู้เกี่ ยวกับพัฒนาการทางสมองของส านักงาน 
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เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต  1  (2555: 15)  พบว่าความสามารถด้านภาษาเป็นโอกาส         
แห่งการเรียนรู้ด้านปัญญาภายนอกของเด็กปฐมวัยอายุ  3-5  ปี ด้วยความส าคัญดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  ในการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ไ ด้มีการก าหนดให้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมกับวัย                  
เป็นจุดหมายประการหนึ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตลอดมา 

แต่จากข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีท่ี  3/2  ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลล าพูน (2561:  7)   
ในปีการศึกษา  2560  และปีการศึกษา  2561 พบว่าในจุดหมายข้อท่ี 9 เด็กใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัยนั้น 
ไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้คือ เด็กร้อยละ  80 สามารถใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัยในระดับ
คุณภาพ  3  โดยเด็กส่วนใหญ่คือร้อยละ  75  มีความสามารถใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัยในระดับ
คุณภาพ  2  และ  ระดับคุณภาพ  1  ปัญหาเกี่ยวกับสมรรถนะด้านภาษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ            
ผลการศึกษาสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยปีพ.ศ.  2557  โดยใช้เครื่องมือคัดกรองพัฒนาการเด็ก 
Denver||  ในการเก็บข้อมูลพบว่า  เด็กปฐมวัย(อายุ 0 – 5 ปี)  มีพัฒนาการสมวัยทุกด้านเพียงร้อยละ  72.80  
เมื่อจ าแนกตามรายด้านพบว่า  พัฒนการสมวัยด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่สูงสุดร้อยละ  92.20  รองลงมาด้านสังคม
ร้อยละ  90.60  พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กร้อยละ  88.80  และด้านภาษาพบต่ าสุดร้อยละ  73.60  เมื่อ
จ าแนกรายกลุ่มอายุพบว่า  เด็กอายุ  3 – 5 ปี  มีพัฒนาการด้านภาษาและการเข้าใจภาษาล่าช้ามากท่ีสุดคือ
ร้อยละ  38.80  ซึ่งเด็กเหล่านี้หากไม่ได้รับการแก้ไขพัฒนาการท่ีล่าช้า จะมีโอกาสมีปัญหาในการเรียน (จินตนา  
พัฒนพงศ์ธรและคณะ 2558 : 82)  ซึ่งสอดคล้องกับท่ีนิชรา เรืองดารกานนท์ (2552: ซ)  ได้กล่าวว่าการมี
พัฒนาการด้านภาษาล่าช้าในเด็กช่วงปฐมวัยนั้น  คนส่วนใหญ่อาจไม่เห็นว่าเป็นปัญหาส าคัญ  เพราะเด็ก
ส่วนมากมักจะค่อยๆ  พูดได้หรือเข้าใจส่ิงต่างๆ  ได้ในท่ีสุด  แม้จะช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันไปบ้างก็ตาม             
แต่จากผลการศึกษาติดตามเด็กในระยะยาวจากช่วงปฐมวัยจนเข้าสู่วัยเรียนพบว่า  แม้เด็กส่วนหนึ่งจะมี
พัฒนาการท่ีดีขึ้นจนไม่ต่างจากเด็กในวัยเดียวกัน  แต่มีเด็กจ านวนครึ่งหนึ่งหรือ 2 ใน 3 ท่ียังคงมีพัฒนาการทาง
ภาษาล่าช้าเมื่อเข้าสู่วัยเรียนและมักมีผลกระทบต่อการเรียนหรือมีความบกพร่องทางสังคมเนื่องจากไม่สามารถ
ใช้ภาษาพูดเพื่อส่ือสารกับผู้อื่นได้อย่างเป็นปกติ   ดังนั้นผู้วิจัยจึงคิดพัฒนากิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมสมรรถนะหรือ
ความสามารถทางด้านภาษาให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาเหมาะสมกับวัยและเป็นพื้นฐาน
ท่ีดีในการเรียนรู้ต่อไป 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสมรรถนะหรือความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย
พบว่า  นักการศึกษาได้น าเสนอแนวทางในการจัดการเรียนรู้ภาษาธรรมชาติแบบองค์รวม  ซึ่งเป็นการจัดการ
เรียนรู้ภาษาท่ีเป็นไปตามธรรมชาติเน้นส่ือท่ีมีความหมาย  ผู้เรียนสามารถใช้ประสบการณ์เดิมมาช่วยท าให้เกิด
ความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วการสอนจะไม่แยกสอนส่วนย่อยของภาษาทีละส่วนแต่เน้นให้เข้าใจในภาพรวมก่อน  
ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ภาษาของตนเองได้อย่างอิสระและการพัฒนาทักษะภาษาเป็นการพัฒนาท้ัง              
การฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียนโดยให้มีการเช่ือมโยงโดยไม่แยกออกจากกัน  (มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สวนดุสิต 2551: 66)  ซึ่งสอดคล้องกับการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา  ท่ีมุ่ ง                 
จัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้ทักษะทางภาษาแบบบูรณาการท้ังด้านการฟังการพูด การอ่านและ
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การเขียน  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน2552: 8) นอกจากนี้สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและ
นวัตกรรมการเรียนรู้  (2551: 2-3)  ยังไ ด้กล่าวเพิ่มเติมถึงการพัฒนาความสามารถทางภาษ าว่ า  
กระบวนการพัฒนาภาษาของเด็กไม่ใช่เป็นเพียงการฝึกให้เด็กฟัง พูด  อ่าน  เขียน  เท่านั้น แต่การพัฒนาภาษา
ยังเป็นการพัฒนากระบวนการคิด  เมื่อเด็กฟังสมองต้องพยายามคิดเทียบเคียงส่ิงท่ีฟังกับประสบการณ์              
ท่ีรับรู้มาและเมื่อเด็กพูดสมองจับคู่ภาษาเข้ากับความหมายท่ีจะถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจ  กระบวนการ        
พัฒนาภาษาเด็กปฐมวัยเน้นหนักการพูดคุยสนทนา การเล่าเรื่อง การเล่านิทาน การร้องเพลง การใช้ปริศนาค าทาย  
โดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมท่ีสนุกสนาน  น่าสนใจ  เช่นเดียวกับท่ีอุดมลักษณ์  กุลพิจิตรและคณะ             
(2555: 136)  ได้กล่าวว่าการสนทนา  การอภิปรายการรู้จักแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  
เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาในการพูด  ซึ่งสอดคล้องกับ เม็คกีและริชเกล( Mcgee  and  Richgels,  
2000:  160 อ้างถึงในนฤมล  เนียมหอม  2551: 32) ท่ีกล่าวว่าการสนทนาเป็นวิธีการส าคัญและ             
เป็นวิธีการหลักประการหนึ่งท่ีครูจ าเป็นต้องใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัย  เพราะในขณะท่ี
เด็กสนทนา กับครู  เด็กจะได้ยินแบบอย่างของการใช้ภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสม  เมื่อเด็กสนทนากันเอง  เด็กจะ
มีโอกาสฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  แลกเปล่ียนประสบการณ์ ได้ยินค าศัพท์ใหม่ๆ  ได้ท าความเข้าใจในการพูด
ของเพื่อน  ยิ่งถ้าหากว่าเด็กมีอิสระในการคิดในการพูดเล่าเรื่องต่างๆ ร่วมกันและได้พูดในส่ิงท่ีชอบหรือสนใจ 
จะช่วยให้เด็กเกิดความมั่นใจและสนใจท่ีจะพูดเรื่องราวต่างๆ  ดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดได้สนทนา         
จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับพัฒนาการตามวัยของเด็กดังท่ีโลแกนและโลแกน (Logan  and  Logan: 207  
อ้างถึงในเยาวพา  เดชะคุปต์  2542: 62)  กล่าวว่า  เด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี มีพัฒนาการทางภาษาเกือบ
สมบูรณ์  โดยอยู่ในขั้นระยะตอบสนองคาบเกี่ยวกับระยะสร้างสรรค์ท่ีจะสร้างสรรค์ทักษะในการส่ือความหมาย
โดยใช้ถ้อยค าและจะสนุกกับการแสดงความคิดเห็นโดยการพูดร่วมกับผู้อื่น   

การจัดกิจกรรมท่ี เปิดโอกาสให้ เด็กได้สนทนาพูดคุยร่ วมกัน  ผลัดเปล่ียนกันเป็นผู้ฟั งผู้พูด                       
ควรเป็นกิจกรรมท่ีเด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยท่ีการประสานร่วมมือในการท างาน
ของเด็กนั้น  เด็กจะได้มีโอกาสสนทนาพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มท่ี  ดังท่ีทิศนา  แขมมณี (2554: 265)  
ได้กล่าวถึงข้อดีของการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือว่า  ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง  ๆ ด้วยตนเองและด้วยความร่วมมือ            
และความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ  รวมท้ังได้พัฒนาทักษะต่างๆเช่น ทักษะการส่ือสาร  ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น               
ทักษะการสร้างความสัมพันธ์  รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมีหลายเทคนิค  เทคนิคหนึ่งท่ีมีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย    
คือ  เทคนิคเพื่อนคู่คิด  (Think  Pair  Share)  ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า มีขั้นตอนท่ีไม่ซับซ้อน เหมาะกับ                   
เด็กปฐมวัยซึ่งเป็นวัยที่เริ่มมีทักษะทางสังคม  โดยลักษณะการเรียนรู้เทคนิคนี้ประกอบด้วย  3  ขั้นตอน  ได้แก่              
1)  Think  หมายถึงการท้าทายให้ผู้เรียนได้คิดและไตร่ตรองจากค าถามแบบปลายเปิด  2) Pair  หมายถึง               
การจัดให้ผู้เรียนจับคู่กันเป็นคู่ๆ  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในประเด็นท่ีก าหนดไว้  3) Share  
หมายถึง  การสลายจากการจับคู่แล้วแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกัน (มนต์ชัย  เทียนทอง  2551: 100-101)                   
การน าเทคนิค เพื่อนคู่คิดมาจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยนั้นสามารถท าได้ในหลายกิจกรรม   โดยกิจกรรมหนึ่ง         
ท่ีมีความเหมาะสมต่อการจัดด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด  คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า   
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เปรียบเหมือนเครื่องมือท่ีส่ือให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึกได้โดยตรงไม่มีส่ิงใด         

531



ปิดกั้นเด็กจึงสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากเด็กสามารถใช้ความคิด
จินตนาการอย่างอิสระและครูสามารถจัดได้อย่างหลากหลายเช่น  การวาดภาพและระบายสี  การเล่นกับสีน้ า  
การพิมพ์ภาพ  การปั้น  การพับฉีกตัดปะ  การประดิษฐ์   นอกจากนี้ครูยังสามารถน ามาจัดในรูปแบบกลุ่มย่อย  
เพื่อฝึกให้เด็กวางแผนและท างานร่วมกับผู้อื่น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2561: 71-73)   

จากแนวคิดข้างต้นเมื่อน ามาจัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมสมรรถนะหรือความสามารถ                 
ด้านภาษาให้กับเด็กปฐมวัยนั้นต้องเป็นการบูรณาการท้ังทักษะการฟัง การพูด การอ่าน  และการเขียน                
เข้าด้วยกันผ่านกระบวนการคิดจากกิจกรรมท่ีเด็กสามารถเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมสู่ประสบการณ์ใหม่         
โดยให้โอกาสเด็กเป็นผู้ริเริ่มในบรรยากาศท่ียอมรับ ตลอดจนมีโอกาสได้สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ    
ได้ลงมือท างานร่วมกับผู้อื่น  ซึ่งลักษณะดังกล่าว  ผู้วิจัยได้น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษา
ให้กับเด็กปฐมวัย  โดยการจัดในรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทานร่วมกันเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัยในช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ภาษา                        
ของนักทฤษฏีกลุ่มปฏิสัมพันธ์นิยม ซึ่งได้แก่  เพียเจต์ (Piaget)  ไวกอตสกี้ (Vygotsky)  และบรูเนอร์ (Bruner)   
โดยท่ีเพียเจต์ (Piaget)   ได้อธิบายในทฤษฏีพัฒนาการด้านสติปัญญาไว้ว่าในแต่ละขั้นพัฒนาการ  เด็กจะ
พัฒนาโครงสร้างของความคิดการเรียนรู้และการรับรู้ซึ่งเรียกว่า  Schema  หรือรูปแบบของพฤติกรรมท่ีบุคคล
ใช้ในการคิดนึกและแสดงออกโดยใช้หลักการของพัฒนาการด้านการรับรู้  ก ล่าวคือ  เด็กจะเรียนรู้ภาษาโดย
รับรู้ข้อมูลใหม่ (Assimilation)  และปรับเปล่ียนแนวคิดจากการรับรู้ข้อมูลใหม่  (Accommodation)  โดย
ผ่านหลักการจัดระบบปรับตัวและรักษาสมดุล (ภิญญาดาพัชญ์  เพ็ชรรัตน์ 2549: 27) ส่วนไวกอตสกี้ 
(Vygotsky)  ได้กล่าวไว้ในทฤษฏีวัฒนธรรมเชิงสังคมว่า  การเรียนรู้ภาษาของเด็กได้รับอิทธิพลจากบุคคลอื่น
และสังคมมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก  การท่ีเด็กได้เรียนภาษาจากผู้อื่นเป็น “การพัฒนาทีละคืบ”  (Zone  of  
proximal development)  กล่าวคือ เด็กจะเรียนรู้ไปทีละน้อยโดยการได้รับการแนะน าจากผู้อื่นจนสามารถ
เกิดเป็นความรู้ภายในตนเองได้ (สุรางค์ โค้วตระกูล  2548: 86)  และบรูเนอร์ (Bruner) ได้อธิบายไว้ในทฤษฏี
พัฒนาการทางสติปัญญาว่า  เด็กอายุ 5-8 ปี  มีพัฒนาการอยู่ในขั้นการแสดงภาพแทนใจ ( Iconic)  เด็ก
สามารถสร้างจินตนาการหรือมโนภาพ (Imagery)  ขึ้นในใจ  และสามารถเข้าใจรูปภาพท่ีใช้แทนของจริงแม้ว่า
จะมีขนาดและสีเปล่ียนไป  (สุรางค์  โค้วตระกูล 2548: 37)  โดยทฤษฏีดังกล่าว ได้บูรณาการเข้ากับ                  
แนวทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  ท่ีมีสาระส าคัญของทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานว่า ความหมายเป็นหัวใจของ
ระบบภาษา  และเด็กสามารถถ่ายทอดความคิดผ่านสัญลักษณ์อื่นๆ  ได้นอกเหนือจากภาษาเช่น  ศิลปะ   
(บุษบง  ตันติวงศ์  2536  อ้างถึงในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  2552: 35-36) และแนวทาง
การสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  ท่ีกล่าวถึงลักษณะการจัดกิจกรรมว่า  ควรจะเริ่มจากการให้ข้อมูลทางภาษา               
ท่ีเด็กสามารถเข้าใจได้ และลักษณะท่ีควรสอดแทรกในการจัดกิจกรรมมี  3  ประการได้แก่ 1) ช่องว่างระหว่างข้อมูลคือ                  
ความต้องการแลกเปล่ียนข้อมูลซึ่งกันและกันของผู้ร่วมสนทนา 2) ทางเลือก คือผู้เรียนมีโอกาสในการเลือกท่ีจะพูด               
3) ปฏิกิริยาตอบสนอง  คือ ผู้เรียนมีโอกาสท่ีจะได้ทราบถึง ผลของการส่ือสารที่ว่าประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว
จากปฏิกิริยาของผู้ร่วมสนทนา (Morrow 1981 :  59-66  อ้างถึงใน  สิริรัตน์  เรือนนุช  2552: 36-37) ตลอดจนแนวทางการจัด
กิจกรรมร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด ท่ีให้เด็กท างานร่วมกับเพื่อนผ่านกระบวนการคิด  3 ขั้นตอน ซึ่งได้แก่  ขั้นท่ี1) Think  
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ขั้นท่ี2) Pair  และขั้นท่ี 3) Share  ผนวกกับแนวทางการจัดกิจกรรมด้านนิทานท่ีว่า  นิทานเป็นเรื่องราวท่ีแต่งขึ้น                       
ตามจินตนาการของผู้เล่าอาจจะเล่าร่วมกันเป็นกลุ่มโดยใช้ส่ือประกอบก็ได้ (บุปผา  เรืองรอง 2546: 2-6)  และด้าน
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ท่ีว่า  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้สร้างสรรค์ผลงานตามความคิด
จินตนาการอย่างเต็มท่ี  ครูควรจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับผู้อื่น  และครูต้อง
ยอมรับและให้ความสนใจต่อผลงานของเด็กทุกคน  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561: 71-73)   

จากแนวคิดทฤษฏีและแนวทางการจัดกิจกรรมท่ีกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยได้น ามาบูรณาการ          
ในการให้ความหมายและออกแบบรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทานร่วมกันเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัยไว้ว่า  เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมท่ีน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดยมุ่งส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาจากการแลกเปล่ียนภาษาความรู้สึกนึกคิด  และ
จินตนาการผ่านปริศนาค าทายและภาพประกอบ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์เรื่องราวพร้อมท้ังภาพหรือฉากประกอบ
ร่วมกับเพื่อนผ่านวิธีการศิลปะท่ีหลากหลายได้แก่ การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนหรือสีน้ า การปั้น การฉีก -
ตัด-ปะ และ การประดิษฐ์  รวมท้ังให้โอกาสเด็กได้เล่าเรื่อง  อธิบาย  ต้ังค าถาม  ตอบค าถามและ ค้นหาภาพ
หรือส่ิงของตามค าบรรยาย   ซึ่งครูมีบทบาทในการเพิ่มพูนความสามารถทางภาษาของเด็กโดยการสนทนาและ
ต้ังค าถามอย่างหลากหลาย กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรม  3  ขั้นตอนได้แก่            
1)  ขั้นน าคิดด้วยปริศนาและภาพ  เป็นขั้นตอนท่ีน าเสนอความหมายของค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยประสบการณ์
ผ่านปริศนาค าทาย และกระตุ้นให้เด็กคิดค าศัพท์อื่นๆ  รวมท้ังเรื่องราวต่างๆ  จากการแต่งประโยคท่ีมีความ
เกีย่วข้องกับค าศัพท์และภาพประกอบ 2)  ขั้นจับคู่ร่วมคิดร่วมสนทนาเป็นขั้นตอนท่ีให้เด็กได้แลกเปล่ียนภาษา
กับคู่เพื่อนท่ีมีความสามารถมากกว่าเพื่อร่วมกันแต่งนิทานจากภาพประกอบปริศนาค าทาย  ต้ังช่ือนิทาน 
วางแผนและสร้างภาพหรือฉากประกอบนิทานรวมท้ังเตรียมค าบรรยายทายลักษณะภาพผ่านการสนทนาและ
กิจกรรมศิลปะ โดยครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าแก่เด็ก  3)  ขั้นแลกเปล่ียนภาษาร่วมกัน  เป็นขั้นตอนท่ีเด็กได้ร่วมแลกเปล่ียนภาษา   
กับเพื่อนในกลุ่มใหญ่ โดยช่วยกันน าเสนอผลงาน  ด้วยการเล่าเรื่องราวประกอบภาพหรือฉากให้เพื่อนและครูฟัง                
ครูตั้งค าถามเกี่ยวกับนิทานอย่างหลากหลายให้เด็กแสดงความคิดเห็น  เด็กได้สนทนาร่วมกันจากการต้ังค าถาม  
การตอบค าถาม  และได้ค้นหาภาพหรือส่ิงของจากค าถามทายลักษณะ   ท้ังนี้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ค าท่ีแสดงคุณลักษณะ
เพื่ออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม  สามารถอธิบายค าง่ายๆ ได้  สามารถจับใจความและเล่าต่อได้เมื่อได้ฟังเรื่องเล่าด้วย                   
ค าพูดของตนเอง  รวมท้ังจับใจความได้ถูกต้องในเรื่องท่ีฟังแล้วพูดหรือถามค าถามท่ีเหมาะสมกับเรื่อง โดยได้จัดท า               
คู่มือรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษา
ของเด็กปฐมวัย  ส าหรับประกอบการจัดกิจกรรมในการวิจัยครั้งนี้  ตลอดจนเป็นแนวทางให้ครูปฐมวัยหรือ
ผู้สนใจน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาให้กับเด็กปฐมวัยต่อไป   

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1.  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทานร่วมกันเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย 
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 2.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทาน
ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย 

2.1  เพื่อศึกษาสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย 

2.2  เพื่อศึกษาผลการน ารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทาน
ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัยไปใช้โดยครูปฐมวัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา  (Research  and  Development)  ซึ่งในการพัฒนา

รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของ
เด็กปฐมวัย  ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยแบ่งเป็น  3  ระยะดังนี้ ระยะท่ี  1 การสร้างรูปแบบ  ระยะท่ี  2             
การทดลองใช้รูปแบบ  และระยะท่ี  3  การเผยแพร่ขยายผลรูปแบบ  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.  ระยะท่ี  1  การสร้างรูปแบบ   
1.1  ศึกษาเอกสาร  ต ารา  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างรูปแบบการจัดกิ จกรรม

ศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย  โดยการ
ก าหนดกรอบความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัยท่ีจะต้องการพัฒนาซึ่งประกอบด้วย               
การพัฒนาในด้านการรับรู้  เข้าใจและใช้ค าศัพท์ได้  ซึ่งเป็นความสามารถท่ีมีพฤติกรรมบ่งช้ีคือ  เด็กใช้ค า             
ท่ีแสดงคุณลักษณะเพื่ออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม และสามารถอธิบายค าง่ายๆ ได้ และด้านการเข้าใจ
ความหมายและจับใจความได้จากการฟังภาษาพูด  ซึ่งเป็นความสามารถท่ีมีพฤติกรรมบ่งช้ีคือ  จับใจความและ   
เล่าต่อได้เมื่อได้ฟังเรื่องเล่าด้วยค าพูดของตนเอง  และจับใจความได้ถูกต้องในเรื่องท่ีฟังแล้วพูดหรือถามค าถาม
ท่ีเหมาะสมกับเรื่อง  และก าหนดกรอบความคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบ        
การเล่านิทานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย  โดยการ น าเอาแนวคิดทฤษฏี
พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget)   ทฤษฏีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวกอตสกี้ (Vygotsky)            
ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner)  รวมท้ังแนวทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติ               
แนวทางการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  แนวทางการจัดกิจกรรมร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด  แนวทางการจัด
กิจกรรมนิทาน  และแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาบูรณาการเป็นขั้นตอน  3  ขั้นตอน           
ตามกระบวนการจัดกิจกรรมร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด   ซึ่งได้แก่  ขั้นท่ี 1 ขั้นน าคิดด้วยปริศนาและภาพ 
ขั้นที ่2 จับคู่ร่วมคิดร่วมสนทนา  และขั้นที่ 3 แลกเปล่ียนภาษาร่วมกัน 

1.2  ตรวจสอบรูปแบบการจัดกิจกรรม  โดยการน ารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย ไปให้ผู้เช่ียวชาญ
จ านวน  5  คนพิจารณาถึงความเหมาะสมของรูปแบบ  ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมมีค่าเฉล่ียต้ังแต่  
4.00 – 5.00  จึงถือว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทานร่วมกันเพื่อเสริมสร้าง
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สมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย มีความเหมาะสม   อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด  จากนั้นด าเนินการ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ   

1.3  สร้างเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม  ตรวจสอบคุณภาพและ
ปรับปรุง  ได้แก่  แบบประเมินความเหมาะสมของปริศนาค าทายและภาพประกอบค าศัพท์  แผนการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการสร้างนิทานร่วมกัน แบบสังเกตการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ประกอบการเล่านิทานร่วมกัน  แบบทดสอบสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย  และแบบประเมินรูปแบบ
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของ              
เด็กปฐมวัยโดยครูปฐมวัย   

1 .4 ทดลองน าร่องและปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรม    โดยการน าไปใช้กับ                     
เด็กปฐมวัยท่ีศึกษาในช้ันอนุบาลปีท่ี  3  โรงเรียนอนุบาลล าพูน  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2562               
ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 รอบโดยรอบท่ี  1 จัดกิจกรรมกับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี  3/1 จ านวน 30  คน           
ในวันท่ี  19 – 22  สิงหาคม  2562  รอบท่ี 2 จัดกิจกรรมกับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3/3 จ านวน  30  คน          
ในวันท่ี 26 – 29 สิงหาคม 2562 และรอบท่ี 3 จัดกิจกรรมกับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3/1 จ านวน 30  คนใน
วันท่ี  2 – 5  กันยายน  2562 ครูประจ าช้ันอนุบาลปีท่ี  3/1  และ  3/3 ประเมินการจัดกิจกรรมของผู้วิจัย  
โดยใช้แบบสังเกตการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทานร่วมกัน  ผู้วิจัยปรับปรุงรูปแบบการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย 

2.  ระยะท่ี  2  การทดลองใช้รูปแบบ 
2.1  ก าหนดแบบแผนการทดลอง  โดยเป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง  (Experimental  

Research)  โดยใช้แผนการวิจัยแบบ  (One  Group Pretest – Posttest  Design) 
2.2  ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2562  โดยทดสอบก่อนการ

ทดลองกับเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีท่ี  3/2  ด้วยแบบทดสอบสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย   จากนั้น        
จัดกิจกรรมจ านวน 12  สัปดาห์ตามคู่มือรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทานร่วมกัน
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย และแผนกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทาน
ร่วมกัน แล้วทดสอบหลังการทดลองกับเด็กปฐมวัย  ช้ันอนุบาลปีท่ี  3/2  ด้วยแบบทดสอบสมรรถนะด้านภาษา
ของเด็กปฐมวัย 

2.3  วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบทดสอบสมรรถนะด้านภาษา
ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลองโดยการใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที   

3.  ระยะท่ี  3   การเผยแพร่ขยายผลรูปแบบ 
3.1  ก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเผยแพร่ขยายผล  เป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัย             

ช้ันอนุบาลปีท่ี  3  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563  ในโรงเรียนอนุบาลเมืองล าพูนจ านวน 2 คน             
โรงเรียนต าบลบ้านแป้นจ านวน 1 คน  โรงเรียนบ้านร้องเรือจ านวน 1 คน  โรงเรียนบ้านป่าไผ่จ านวน  1  คน 
และโรงเรียนบ้านหล่ายท่า  จ านวน  1  คนรวมท้ังส้ินจ านวน 6  คน     
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3.2  ประชุมช้ีแจงการใช้รูปแบบ  ด าเนินการประชุมช้ีแจงรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาให้แก่ครูปฐมวัยเป็นเวลา  1  วัน
คือวันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2564 พร้อมท้ังร่วมคัดเลือกหน่วยการเรียนรู้เพื่อน าไปใช้ในการขยายผลรูปแบบ         
จ านวน  2  หน่วยการเรียนรู้ซึ่งได้แก่  หน่วยสัตว์น่ารัก  กับ  หน่วยดอกไม้ 

3.3  ครูปฐมวัยกลุ่มตัวอย่างด าเนินการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ  การจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย จ านวน  2  หน่วย
การเรียนรู้ หน่วยละ  1  สัปดาห์  จัดกิจกรรมสัปดาห์ละ  4  วันรวมเป็นเวลา  8  วันใน  2  สัปดาห์ คือวันท่ี  1 - 4  
มีนาคม  2564  และวันท่ี  8 - 11  มีนาคม  2564  

3.4  ครูปฐมวัยตอบแบบประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบ           
การเล่านิทานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย โดยครูปฐมวัย  จากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูล
มาวิเคราะห์  สรุปผลความคิดเห็นของครูปฐมวัยหลังการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการ                   
เล่านิทานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย 

 
สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่า
นิทานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย  ได้ดังนี้ 

1.  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทานร่วมกัน          
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย  ส่งผลให้ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ประกอบการเล่านิทานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย   ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน  
การจัดกิจกรรม  3  ขั้นตอนได้แก่ 

ขั้นที่  1  ขั้นน าคิดด้วยปริศนาและภาพ   เป็นขั้นตอนท่ีน าเสนอความหมายของค าศัพท์
ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยประสบการณ์ผ่านปริศนาค าทาย และกระตุ้นให้เด็กคิดค าศัพท์อื่นๆ   รวมท้ังเรื่องราวต่างๆ  
จากการแต่งประโยคท่ีมีความเกี่ยวข้องกับค าศัพท์และภาพประกอบ   

ขั้นท่ี  2  ขั้นจับคู่ร่วมคิดร่วมสนทนา  เป็นขั้นตอนท่ีให้เด็กได้แลกเปล่ียนภาษากับ         
คู่เพื่อนท่ีมีความสามารถมากกว่าเพื่อร่วมกันแต่งนิทานจากภาพประกอบปริศนาค าทาย   ต้ังช่ือนิทาน  
วางแผนและสร้างภาพหรือฉากประกอบนิทาน  รวมท้ังเตรียมค าบรรยายทายลักษณะภาพหรือช้ินงาน                 
ผ่านการสนทนาและกิจกรรมศิลปะ โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าแก่เด็ก   

ขั้นที่  3  ขั้นแลกเปล่ียนภาษาร่วมกัน     เป็นขั้นตอนท่ีเด็กได้ร่วมแลกเปล่ียนภาษากับ
เพื่อนในกลุ่มใหญ่  โดยช่วยกันน าเสนอผลงานด้วยการเล่าเรื่องราวประกอบภาพหรือฉากให้เพื่อนและครูฟัง   
ครูตั้งค าถามเกี่ยวกับนิทานอย่างหลากหลายให้เด็กแสดงความคิดเห็น  เด็กได้สนทนาร่วมกันจากการต้ังค าถาม  
การตอบค าถาม  และได้ค้นหาภาพหรือช้ินงานจากค าถามทายลักษณะ  
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2.  ผลการหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทาน
ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย   

2.1  เด็กปฐมวัยเมื่อได้รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ประกอบการเล่านิทานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย  มีสมรรถนะด้านภาษาสูงขึ้น
ท้ังในด้านการรับรู้  เข้าใจและใช้ค าศัพท์ได้  และด้านการเข้าใจความหมายและจับใจความได้จากการฟัง        
ภาษาพูด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2.2  ครูปฐมวัยที่น ารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทานร่วมกัน
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัยไปใช้  เห็นว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ประกอบการเล่านิทานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียระหว่าง  4.83 – 5.00 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับครูปฐมวัยหรือผู้ท่ีมีความสนใจท่ีจะน ารูปแบบการจัดกิจกรรม

ศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย                
ไปพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิดสมรรถนะด้านภาษา  ดังต่อไปนี้ 

1.1  การจัดหน่วยการเรียนรู้มีความส าคัญและมีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทานร่วมกัน  ดังนั้นครูควรจัดหน่วยการเรียนรู้ท่ีเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กเกี่ยวข้อง          
กับชีวิตประจ าวัน  สอดคล้องกับท้องถิ่น  และสอดคล้องกับเทศกาลวันส าคัญต่างๆ   

1.2  การจัดการในช้ันเรียนเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยให้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบ                    
การเล่านิทานร่วมกันด าเนินไปอย่างราบรื่น  ดังนั้นครูจะต้องมีการจัดการช้ันเรียนท่ีดีเพื่อให้เด็กมีความสะดวก
ในการปฏิบัติกิจกรรมโดยไม่เสียเวลาเช่น  ในการให้เด็กมาเลือกหยิบภาพท่ีตนเองสนใจคนละ  1  ภาพ        
ครูควรจัดระบบการเดินให้ดีเพื่อเด็กจะไม่เดินชนกันในขณะที่เดิน   ในการจัดวางวัสดุอุปกรณ์ท่ีให้เด็ก 
มาหยิบด้วยตนเองนั้นควรจัดวางไว้เป็นจุดตามลักษณะกิจกรรมเช่น  วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการวาดภาพ  1  จุด  
วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการฉีก-ตัด-ปะกระดาษ  1  จุด  เป็นต้น  เพื่อความสะดวกต่อการน าไปใช้ของเด็ก 

1.3  ในการแนะน าการใช้ภาษาให้กับเด็ก  ครูควรจะแนะน าอย่างเป็นกันเองเพื่อไม่ท าให้        
เด็กรู้สึกว่าตนเองพูดผิดหรือถูกต าหนิติเตียน  เพราะอาจจะส่งผลให้เด็กเกิดความไม่มั่นใจในการพูดครั้งต่อไป 

1.4  การให้เด็กได้ดูของจริงในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์จะมีส่วนช่วยให้เด็กเข้าใจ
ความหมายของค าศัพท์และอธิบายค าศัพท์ได้ดีขึ้น 

1.5  ถ้าเด็กใช้ภาษาถิ่นในการเล่านิทาน/เล่าเรื่อง  ครูไม่ควรต าหนิเด็กและครูควรแนะน า
ค าศัพท์ภาษาไทยกลางให้เด็กๆ  ได้รู้จักด้วย 

1.6  การจัดสถานที่ให้เด็กแสดงผลงานจะเป็นการช่วยพัฒนาภาษาให้กับเด็กได้             
อีกทางหนึ่งท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าเด็กมักจะไปดูภาพประกอบนิทานของเพื่อนๆ แล้วก็ซักถามสนทนาพูดคุยกัน 
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1.7  ส าหรับการจัดกิจกรรมของห้องเรียนท่ีมีนักเรียนจ านวนค่อนข้างมากคือประมาณ            
30  คนครูควรปฏิบัติดังนี้ 

1.7.1  ครูต้องกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้แสดงออกอย่างท่ัวถึงอาจใช้วิธี            
การแบ่งกลุ่มเช่น  ในขั้นตอนการแต่งประโยคเกี่ยวกับภาพครูอาจแบ่งเด็กเป็น  4  กลุ่ม  แล้วหมุนเวียนกัน  
แต่งประโยคให้เพื่อนฟัง 

1.7.2  ครูต้องจัดเตรียมส่ือประกอบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่า
นิทานร่วมกันให้เพียงพอต่อจ านวนของเด็กไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ  ,  สี  ,  กาว  ,  กรรไกร , วัสดุธรรมชาติต่างๆ  
และกระดาษท่ีใช้ส าหรับวาดหรือฉีกตัดปะต้องมีขนาดพอเหมาะส าหรับเด็ก  2  คน   

1.7.3  ควรยืดหยุ่นเวลาตามความเหมาะสม  เพราะห้องเรียนท่ีมีเด็กจ านวนมาก               
อาจต้องใช้เวลานานกว่าท่ีก าหนดโดยเฉพาะช่วง  5  สัปดาห์แรกของการจัดกิจกรรม 

1.7.4  ครูควรมีการบันทึกค าพูดท่ีเด็กเล่าเรื่อง  เพื่อใช้ประกอบการประเมิน
สมรรถนะด้านภาษาเด็กปฐมวัย 

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1  ควรมีการน ารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทานร่วมกัน            

ไปใช้ส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยและด้านพฤติกรรมความร่วมมือ 
2.2  ควรมีการเปรียบเทียบการน ารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการ          

เล่านิทานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย  ไปใช้กับเด็กท่ีอยู่ในบริบทท่ีแตกต่างกัน
เช่น  ขนาดของโรงเรียน  ท่ีต้ังของโรงเรียน(ในเมือง/ชนบท)  เป็นต้น 

 
เอกสารอ้างอิง 
จินตนา  พัฒนาพงศ์ธร  และคณะ  เอกสารผลการศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย  โครงการวิจัย  พัฒนาการ         

เด็กปฐมวัยไทย  พ.ศ. 2558   
ทิศนา  แขมมณี  ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ   พิมพ์ครั้งท่ี  5  

กรุงเทพมหานคร  ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2554   
นฤมล  เนียมหอม  “การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย”  ในการพัฒนาภาษาการรู้

หนังสือและการส่ือสารของเด็กปฐมวัย  (เอกสารประกอบการอบรมของโรงเรียนเกษมพิทยา        
รุ่นท่ี  1 วันท่ี  14-45  ตุลาคม  2551) 

นิชรา  เรืองดารกานนท์  “มองภาษาไทยผ่านพัฒนาการสมองของเด็กปฐมวัย”  เดลินิวส์ (9  มิถุนายน  2552)  
หน้า  ซ   

นิ ติ ธ ร  ปิ ลวาสน์   ภาษาแรก เริ่ ม  ( Emergent Literacy) [ออนไลน์ ]   2560   แห ล่ง ท่ีมา 
http://taamkru.com/th/%E0 เข้าถึงเมื่อ  22 ตุลาคม  2561 

บุปผา  เรืองรอง  เทคนิคการเล่านิทาน  2546   (อัดส าเนา) 
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ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์  ป่วยทางจิตผิดตรงไหน  กรุงเทพมหานคร  มติชน  2549 
ภิญญาดาพัชญ์  เพ็ชรรัตน์  “การศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูปฐมวัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ                    

ท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการทางภาษาแรกเริ่มของเด็กปฐมวัยในจังหวัดชลบุรี”  ภาควิชาหลักสูตร
และการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  2549 

มนต์ชัย  เทียนทอง  “เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ  Mentor  Coached  Think  -  Pair  -  Share  
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรู้ออนไลน์”  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ  18  (มกราคม  -  เมษายน  2551)  หน้า  100-101 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  การพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย  กรุงเทพมหานคร  ม.ป.ท.  2551 
เยาวพา  เดชะคุปต์  กิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย  กรุงเทพมหานคร  เจ้าพระยาระบบการพิมพ์  2542 
โรงเรียนอนุบาลล าพูน  เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2561                    

ม.ป.ท.  2561 
สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร  Brain – Based  

Learning  ด้านภาษา  โครงการความร่วมมือสพฐ.กับสสอน.  เพื่อให้ความรู้บุคลากรปฐมวัย  ม.
ป.ท.  2551 

สิริรัตน์  เรือนนุช  “การศึกษาความสามารถและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย         
โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย  โดยวิธีการสอนด้วยการจัดกิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารโดยใช้
เพลง  วิทยานิพนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  การส่งเสริมศักยภาพ
ทางภาษาและการรู้หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย  กรุงเทพมหานคร   โรงพิมพ์ชุมชุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ากัด  2552 

________.คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  กรุงเทพมหานคร  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว  
2547   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต  1  “สมองคืออะไร”  ใน  การพัฒนาการเรียนรู้                         
ท่ีสอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย  หน้า  3  ม.ป.ท.  2555  (เอกสารประกอบการอบรม
ปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย  4-7  กันยายน  2555) 

สุรางค์  โคว้ตระกูล  จิตวิทยาการศึกษา  พิมพ์ครั้งท่ี  6  กรุงเทพมหานคร  ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  2548  

อุดมลักษณ์  กุลพิจิตร และคณะ  เอกสารผลการศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทชุดฝึกอบรมครูปฐมวัย    
โครงการพัฒนาครูกลุ่มการเรียนรู้สาระภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  การศึกษาปฐมวัย  
การศึกษาพิเศษ  บรรณารักษ์  และแนะแนว  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
2555       
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ชื่อเรื่อง ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  
โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
 

ชื่อผู้วิจัย  นางพรพรรณ  ใจซื่อ 
ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
 

บทคัดย่อ 
 

ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการ 
อ่านแบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1)  เพ่ือสร้างและ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์  75/75 2) เพ่ือหาค่าดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่าน
แบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่าน
แบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  4)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   จ านวน  26  คน ได้มา
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  1)  บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  2) แผนการจัดการเรียนรู้  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้  t – test  (Dependent  Samples) 
  ผลการวิจัยพบว่า 
      1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่าน
แบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.15/76.41 สูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 75/75 

2. ค่าดัชนีประสิทธิผล ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับ 
ใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีค่าเท่ากับ 0.60  
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             3. ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะ
การอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หลังการ
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้โดยใช้บทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.90 
 

ค าส าคัญ :  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, แบบฝึกทักษะ, การอ่านจับใจความ, วิธีการอ่านแบบ SQ4R 
 

บทน า 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 หมวด 1 บทความทั่วไป ความ
มุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง 
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ ความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 3) จัด กิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและ ใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง (ราชกิจจานุเบกษา. 2562 : 49)  
   ในปีพุทธศักราช 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในประเทศไทย 
ท าให้มีผลกระทบต่อวงการการศึกษาเป็นอย่างมาก สถานศึกษาต้องหยุดการเรียนการสอน และมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนวิธีการสอนในหลากหลายรูปแบบ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดรูปแบบการ
เรียนการสอนเพ่ือให้เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งมี 5 รูปแบบ คือ 1.On-Site การเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน
แบบเว้นระยะห่าง เข้มงวดการสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข  2.On-
Air การเรียนผ่านระบบมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  หรือ DLTV   3.On-Line การเรียนโดย
ครูผู้สอนท าการสอนผ่านระบบอิเลคทรอนิค  4.On-Demand  การเรียนผ่านระบบแอปพลิเคชัน และ 
5.On-Hand การเรียนโดยครูผู้สอนเดินทางไปแจกเอกสารใบงานให้กับนักเรียนที่บ้าน ซึ่งในพ้ืนที่ที่เกิดการ
แพร่ระบาดจ านวนมาก จะต้องปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น  
  จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ส ารวจสภาพปัญหา 
ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า ขาดนวัตกรรมด้านสื่อเทคโนโลยีที่กระตุ้นการเรียนรู้
ของผู้เรียนในรูปแบบการเรียนออนไลน์ และในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในสาระที่  1 : ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มาตรฐาน ต.1.1 ม.3/4  เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ  

541



 

 

รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าร้อยละ 60  โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ 
เนื่องจากนักเรียนไม่รู้เทคนิคในการอ่านจับใจความ จึงไม่สามารถสรุปใจความส าคัญได้ ไม่สามารถแยก
ความรู้ ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นได้ ท าให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยในสาระที่ 1 : ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต.1.1 ม.3/4 อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าร้อยละ 60  
  ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้  จึงได้ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
การเรียนการสอนเกี่ยวกับการสอนอ่านภาษาอังกฤษ พบว่า การสอนการอ่านแบบ SQ4R เป็นเทคนิคการ
สอนวิธีหนึ่ง  ที่สามารถน ามาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสอนอ่านได้  การสอนแบบ SQ4R เป็นกลวิธีการ
อ่านตามจุดประสงค์ของการอ่าน ได้แก่ การอ่านจับใจความ การอ่านเพื่อหาใจความส าคัญ  การอ่านเพื่อหา
ข้อมูลเฉพาะ การอ่านอย่างรวดเร็ว  และเป็นการอ่านเพ่ือความบันเทิงและจับใจความส าคัญของบทความ  
ถ้าผู้อ่านท าตามขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมจะท าให้พัฒนาการอ่านได้เร็วขึ้น กล่าวคือ การจัดการ
เรียนรู้แบบ SQ4R นี้ท าให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพในการอ่านที่ดีขึ้น การอ่านโดยการตั้งค าถามเอาไว้
ล่วงหน้า ท าให้มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่าต้องการอะไรหลังการอ่าน อ่านแล้วอาจจะจับจุดส าคัญได้ ดังนั้น
การใช้ค าถามจึงเป็นแนวทางที่ท าให้ผู้เรียนอ่านอยู่ในขอบเขตที่ตั้งไว้ วิธีสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนที่
จัดล าดับขั้นตอนตามแบบของ Walter Pauk มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่  1 ขั้น ส ารวจ (Survey (S) 
อ่านเนื้อเรื่องอย่างคร่าวๆ เพ่ือหาจุดส าคัญของเรื่อง  ขั้นที่ 2 Question (Q) การตั้งค าถาม เพ่ือให้การอ่าน
เป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมายและจับประเด็นส าคัญได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาด   ขั้นที่ 3 Read (R) การอ่าน
ข้อความในบทหรือตอนนั้นๆ ซ้ าอีกอย่างละเอียด เพ่ือค้นหาค าตอบส าหรับค าถามที่ตั้งไว้ ขั้นที่  4 Record 
(R) จดบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้จากการอ่านขั้นตอนที่ 3 โดยมุ่งเน้นจดบันทึกในส่วนที่ส าคัญและสิ่งที่จ าเป็น 
โดยใช้ข้อความอย่างรัดกุมหรือย่อๆ ตามความเข้าใจของผู้เรียน ขั้นที่ 5 Recite (R) การพยายามตอบ
ค าถามหรือการเขียนสรุปใจความส าคัญไว้ พยายามใช้ถ้อยค าของตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ขั้นที่ 6 
Reflect (R) วิเคราะห์วิจารณ์บทอ่านที่ได้อ่าน แล้วแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ผู้เรียนมีความสอดคล้อง
หรือไม่สอดคล้อง โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 
   จากเหตุผลและปัญหาตามที่กล่าวมา  ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมี
แนวคิดในการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้ของครู จึงได้สร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความ และเป็นสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ซ่ึงสามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเองตลอดเวลา โดยใช้เนื้อหา
ที่เก่ียวกับนิทานอีสป  เพราะเป็นนิทานที่มีเนื้อหาสั้นกระชับ แต่สอดแทรกความคิดและคติสอนใจ อ่านแล้ว
สร้างความบันเทิงและความสนุกสนานให้กับผู้เรียน  โดยจัดเนื้อหาและกิจกรรมที่มีความเหมาะสมตาม
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ศักยภาพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส ผู้รายงานได้ค านึงถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์
การเรียนรู้ เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย   โดยมุ่งพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือจับใจความส าคัญ เพ่ือช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านจับใจความให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเป็น เครื่องมือที่ ใช้ เพ่ือจัดการเรียนการสอนในยุควิถีชีวิตแบบใหม่  (New Normal) ที่ มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพ่ือสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  

โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2)  
ตามเกณฑ์ 75/75 

2. เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะ 
การอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3          

  3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3     

  4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่าน
จับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
   ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564  จัดกิจกรรมตามแผนการ-
จัดการเรียนรู้ จ านวน 18 ชั่วโมง ซึ่งใช้แบบแผนการวิจัยกลุ่มเดียว วัดผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านจับ
ใจความก่อนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
   1. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   จ านวน 26  คน ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับ
ใจความภาษาอังกฤษก่อนเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดย
ใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 ข้อ ผ่าน Google 
Form แล้วบันทึกคะแนนไว้ 
   2.  ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้จ านวน 18 ชั่วโมง  
   3.  ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ
หลังเรียน ชุดเดิม แต่สลับข้อ จ านวน 30 ข้อ และให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดย
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ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      

 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการ 

อ่านแบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการ 

อ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปรากฏผลดังนี้ 
   

เลขท่ี 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะ เรื่องที่ 

คะ
แน

นแ
บบ

ฝึก
เส

ริม
ทัก

ษะ
 

คะ
แน

นว
ัดผ

ลส
ัมฤ

ทธ
ิ์

หล
ังเร

ียน
 1 2 3 4 5 

10 10 10 10 10 50 30 
1 7 6 8 9 8 38 22 
2 6 6 8 8 8 36 24 
3 6 7 8 8 8 37 27 
4 6 7 8 9 9 39 26 
5 5 7 8 9 8 37 20 
6 6 7 8 8 7 36 24 
7 7 8 9 8 8 40 24 
8 6 8 8 9 8 39 22 
9 6 7 8 8 8 37 23 
10 6 7 8 8 8 37 23 
11 5 6 9 8 8 36 20 
12 6 7 9 9 8 39 24 
13 6 7 8 8 8 37 25 
14 6 8 10 10 9 43 27 
15 7 7 8 8 8 38 23 
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16 6 6 7 8 6 33 25 
17 7 8 9 8 8 40 19 
18 7 8 10 10 10 45 20 
19 7 8 8 8 8 39 18 
20 7 8 10 9 10 44 24 
21 6 8 8 8 8 38 26 
22 6 7 8 8 8 37 24 
23 7 7 9 9 8 40 27 
24 7 7 9 9 8 40 20 
25 6 7 9 8 8 38 19 
26 7 7 9 8 9 40 20 

รวม 1003 596 
ค่าเฉลี่ย 38.58 22.92 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 77.15 76.41 
ประสิทธิภาพ E1/E2 77.15/76.41 

  

  จากตารางพบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนระหว่างเรียน เฉลี่ยร้อยละ 77.15 และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์หลังเรียน เฉลี่ยร้อยละ 76.41 แสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 77.15/76.41 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  คือ  75/75   

ตอนที่ 2 ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะ 
การอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปรากฏผลดังนี้ 

จ านวนนักเรียน ผลรวมคะแนน(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) ดัชนีประสิทธิผล  
(E.I) คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

26 323 596 0.5973 
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  จากตารางพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการ
อ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 
0.5973 ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 59.73 

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปรากฏดังนี้ 
 

การทดสอบ คะแนนเต็ม N  x  S.D. t - value ค่า Sig. 
ก่อนเรียน 30 26 12.42 2.56 

16.78 *.000 
หลังเรียน 30 26 22.92 2.71 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จากตารางพบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ  12.42  คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 22.92 คะแนน  และเมื่อ
เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีต่อการ 
เรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ 
SQ4R วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปรากฏดังนี้ 

ข้อที่ รายการที่ประเมิน x  S.D. 
ระดับ 

คุณภาพ 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความ ท าให้เข้าใจเนื้อหาจากบทอ่านมากข้ึน 

4.58 0.70 มากที่สุด 

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความ ขั้น Pre-reading ท าให้มีพ้ืนฐานความรู้ด้านค าศัพท์
และกระตุ้นความสนใจในเรื่องที่จะอ่าน 

4.88 0.33 มากที่สุด 

3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความ ขั้น  While-reading ท าให้มีทิศทางในการอ่าน 

4.92 0.28 มากที่สุด 

4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความ ขั้น  Post-reading ท าให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่

4.88 0.33 มากที่สุด 
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อ่านมากข้ึน 

5. วิธีการอ่านแบบ SQ4R น่าสนใจ ท าให้เข้าใจการอ่าน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

4.88 0.33 มากที่สุด 

6. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความ มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เข้าใจง่าย 

4.85 0.46 มากที่สุด 

7. นักเรียนสามารถท ากิจกรรมในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ได้ด้วยตนเอง 

5.00 0.00 มากที่สุด 

8. การออกแบบกราฟิก (ตัวอักษร รูปภาพ สีสัน) ของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ช่วย
กระตุ้นให้เกิดความเพลิดเพลินในการเรียน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

9. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความ มีเนื้อหาที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

10. นักเรียนชอบเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึก
ทักษะการอ่านจับใจความ ชุดนี้ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.90 0.24 มากที่สุด 

 
จากตารางพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.90  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ นักเรียนสามารถท ากิจกรรมในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ได้ด้วยตนเอง การออกแบบกราฟิก (ตัวอักษร 
รูปภาพ สีสัน) ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ช่วยกระตุ้นให้เกิด
ความเพลิดเพลินในการเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ มีเนื้อหาที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และนักเรียนชอบเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบ
ฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  5.00   

 

ข้อเสนอแนะ 
  1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R ครูควรศึกษาขั้นตอนในการฝึกแต่ละขั้นให้เข้าใจ เช่น ขั้นส ารวจ ขั้น
ตั้งค าถาม ขั้นอ่าน ขั้นบันทึก ขั้นสรุป และขั้นทบทวน และควรสอดแทรกพ้ืนฐานการอ่าน ไวยากรณ์ จะ
ช่วยให้แบบฝึกมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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   2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R ทุกครั้งควรสอนให้ครบทั้ง 6 ขั้น ควรเน้นฝึกให้ผู้เรียนให้ความส าคัญ
กับข้ันตอนต่าง ๆ ฝึกจนกลายเป็นทักษะ และทบทวนบทเรียนด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียน
มีทักษะในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน 
  3. การเลือกเนื้อหาที่จะน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมในการฝึกเป็นสิ่งส าคัญ ผู้สอนควร
ค านึงถึงวัย ระดับความสามารถในการอ่านของนักเรียน และความสนใจ ดังนั้นควรเลือกเรื่องที่มีเนื้อหาน่า
อ่าน อ่านแล้วเกิดความสนุก และมีการสอดแทรกคติสอนใจ จะช่วยกระตุ้นความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียน
มากขึ้น 
     4. ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้
วิธีการอ่านแบบ SQ4R สามารถพัฒนาทักษะในการอ่านได้ ดังนั้นควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R ไปใช้ในระดับชั้นอ่ืนๆ เพราะการ
อ่านจับใจความเป็นทักษะจ าเป็นที่นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาในทุกระดับชั้น 
   5. ควรน าผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดย
ใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R ไปศึกษาและเปรียบเทียบกับการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใน
รูปแบบอื่นๆ  เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ัน  
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ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงสัทอักษร(พินอิน) โดยใช้สื่อมัลติมีเดียส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้วิจัย นางสาวมัณทนา ชินนาพันธ์                                                                                                              
ครู โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201                                                              
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบทักษะเรื่องการอ่านออกเสียงสัทอักษร(พินอิน) หลัง
เรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียกับเกณฑ์ร้อยละ 80 และเพ่ือเปรียบเทียบทักษะเรื่องการอ่านออกเสียงสัทอักษร(พินอิน) 
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 5 
คน ซึ่งได้มาจากวิธีเลือกนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านออกเสียงสัทอักษร(พินอิน) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาจีน เรื่อง สัทอักษร
(พินอิน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 2) สื่อมัลติมี เดีย 3) แบบทดสอบการอ่านออกเสียงกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาจีน เรื่องสัทอักษร(พินอิน) การวิเคราะห์ข้อมูล ท าได้โดยการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. หลังเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 เมื่อพิจารณา
คะแนนเป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียนมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 จ านวน 5 คน 

2. ก่อนเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย นักเรียนท าคะแนนสูงสุดได้ 14 คะแนน คะแนนต่ าสุด 12 
คะแนน คะแนนเฉลี่ย (�̅�) 12.80 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 1.10 และหลังเรียนโดยใช้สื่อ
มัลติมีเดีย นักเรียนท าคะแนนสูงสุดได้ 17 คะแนน คะแนนต่ าสุด 16 คะแนน คะแนนเฉลี่ย (�̅�) 16.60 คะแนน 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 0.55 แสดงให้เห็นว่า หลังเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย นักเรียนมีทักษะการอ่านออก
เสียงสัทอักษร(พินอิน) สูงกว่าก่อนเรียน 

ค ำส ำคัญ : สื่อมัลติมีเดีย ทักษะการอ่านออกเสียง สัทอักษร(พินอิน) นักเรียน 

บทน ำ 
 เนื่องด้วยปัจจุบันภาษาจีนเป็นภาษาที่มีความส าคัญและมีบทบาทในการพัฒนาประเทศอย่างมาก  

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง การท่องเที่ยว การติดต่อสื่อสารและด้านการศึกษา ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมี
ความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต การสื่อสารโดยใช้ภาษาจีนได้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ
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รวมทั้งประเทศไทยซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเรียนภาษาจีน โดยหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ(กระทรวงศึกษาธิการ , 2551, หน้า 190) ได้กล่าวไว้
ว่า “ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวันเนื่องจาก
เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก” อีกทั้งการทรวงศึกษาธิการได้มีการสนับสนุนให้มีโรงเรียนประจ าต าบล  
โดยสนับสนุนให้โรงเรียนประจ าต าบลจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เป็นภาษาที่สามในการพัฒนาและยกระดับ
การศึกษา และโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้อ านวยการโรงเรียน  ได้มีมติ เลือกวิชาภาษาจีนเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาท่ีสามในการจัดการเรียนการสอนและยกระดับการศึกษา   

ภาษาจีนเป็นรายวิชาหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่จะช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนได้มีการพัฒนาและสามารถสื่อสารภาษาจีนเป็นภาษาที่สามได้  นอกจากการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษแล้วการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาจีนก็มีความส าคัญไม่น้อย
เมื่อค านึกถึงบทบาทของประเทศจีนที่มีต่อสมาคมโลก การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จึงมีความส าคัญโดยเฉพาะการเรียนรู้ด้านภาษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
ก าหนดให้สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้และได้ก าหนด 4 สาระส าคัญไว้ คือ ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับการสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนและภาษากับความสัมพันธ์หับ
ชุมชนและโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 8) จึงท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่เล็งเห็นความส าคัญของการเรียน
การสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สามและสนับสนุนให้โดยเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารมากข้ึนในระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษาทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน 

แม้ว่าการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนจะได้รับการสนับสนุนจากกระทรงศึกษาธิการและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วแต่การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนนั้นยังมีข้อจ ากัดด้านการจัดการเรียนการ
สอนหลายอยู่ไม่น้อยเช่น การขาดแคลนหนังสือแบบเรียนและสื่อการเรียนการสอน ขาดครูและบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน นักเรียนไม่ให้ความส าคัญและสนใจเรียนเท่าที่ควรและเมื่อได้ท าการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 แล้ว พบว่านักเรียนไม่สามารถอ่านเสียงสัทอักษร(พิน
อิน) ได้อย่างถูกต้อง  เนื่องจากตัวอักษรของสัทอักษร(พินอิน) นั้นออกเสียงต่างจากการออกเสียงในภาษาอังกฤษ
และภาษาไทยจึงจ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงสัทอักษร (พินอิน) อย่างต่อเนื่อง 

การใช้สื่อมัลติมีเดียเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้เป็นการน าเสนอเนื้อหาบทเรียนในรูปแบบสื่อ
มัลติมีเดียทีช่่วยในการสื่อสารความรู้จากผู้สอนหรือจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือส่งไปยังผู้เรียนให้มีความกระจ่างชัด
กว่าบทเรียนจากเนื้อหาธรรมดา ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงโต้ตอบกับบทเรียน ท าให้เป็นการเรียนรู้แบบ
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กระฉับกระเฉง ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาข้อมูลความรู้หลากหลายรูปแบบ เป็นสื่อที่สามารถช่วย
ผู้เรียนสามารถคิดประยุกต์ความรู้ใหม่และความรู้เก่าผ่านกระบวนการความคิดรวบยอดและต่อยอดความรู้ใหม่ได้
ด้วยตนเองตามศักยภาพของนักเรียน 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงสัทอักษร (พินอิน) โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เพ่ือ
พัฒนาการอ่านออกเสียงสัทอักษร(พินอิน)ของนักเรียนในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและน าบนเรียน
มัลติมีเดียมาใช้ในการฝึกเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษร(พินอิน) ในครั้งนี้ 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
1.เพ่ือเปรียบเทียบทักษะเรื่องการอ่านออกเสียงสัทอักษร(พินอิน) หลังเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับ
เกณฑ์ร้อยละ 80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะเรื่องการอ่านออกเสียงสัทอักษร(พินอิน) ก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อ
มัลติมีเดีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด     
สุราษฎร์ธานี 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบทักษะเรื่องการอ่านออกเสียงสัทอักษร(พิน อิน) หลัง

เรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียกับเกณฑ์ร้อยละ 80 และเพ่ือเปรียบเทียบทักษะทางการเรียนเรื่องการอ่านออกเสียงสัท
อักษร(พินอิน) ก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองนา
มิตรภาพที่ 201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การสร้างเครื่องมือวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพ ที่201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 35 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพ ที่201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 5 คน ซึ่งได้มาจากวิธีเลือก
นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านออกเสียงสัทอักษร (พินอิน) 
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    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) เรื่องสัทอักษร(พินอิน) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 จ านวน 3 แผน ได้แก่ 

1.1 เรื่องพยัญชนะ 
1.2 เรื่องสระและวรรณยุกต์ 
1.3 เรื่องการผสมพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 

2. นวัตกรรมที่เลือกใช้คือสื่อมัลติมีเดีย ที่ผู้วิจัยน าของ Pinkfong จ านวน 3  ชุด ได้แก่   
2.1 สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง พยัญชนะ 
2.2 สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง สระและวรรณยุกต์ 
2.3 สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การผสมพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 

3. แบบวัดทักษะการอ่าน เรื่องสัทอักษร (พินอิน) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องสัทอักษร (พินอิน) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งใช้ส าหรับทดสอบนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อ
มัลติมีเดีย เป็นแบบทดสอบการอ่าน จ านวน 20 ข้อ จ านวน 1 ฉบับ 

การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เรื่องสัทอักษร (พินอิน)  ชั้น

มัธยมศึกษาปีที ่1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาจีน) เรื่องสัทอักษร(พินอิน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
1.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1.3 ก าหนดหัวข้อเรื่อง หน่อยการเรียนรู้ย่อย เวลาเรียน 
1.4 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ จ านวน 3 แผน 

2. การสร้างแบบทดลอบการอ่านออกเสียง  เรื่องการอ่านออกเสียงสัทอักษร(พินอิน) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

2.1 ศึกษาเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน เรื่องสัทอักษร(พินอิน) 
จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

2.2 วิเคราะห์จุดประสงค์ในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน 
2.3 ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในหลักสูตรกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน 
2.4 สร้างแบบทดสอบการอ่านตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งเป็นแบบทดสอบการอ่าน

ออกเสียง จ านวน 20 ข้อ 
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2.5 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 คน ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและจุดประสงค์ โดยการหาค่า IOC ซึ่งการให้
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ได้ก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 
+1  เมื่อแน่ใจว่า ข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 
 0   เมื่อไม่แน่ใจว่า ข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 
-1   เมื่อแน่ใจว่า ข้อสอบนั้นไม่ได้วัดตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียกับนักเรียนจ านวน 5 คน ด้วยแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) เรื่องการอ่านออกเสียงสัทอักษร (พินอิน) 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

2. ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย จ านวน 3 ชุด ชุดละ 1 แผน แผนละ 1 
ชั่วโมง จ านวน 1 แผนต่อสัปดาห์ 

3. หลังเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียครบตามที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดการอ่าน
ออกเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) เรื่องการอ่านออกเสียงสัทอักษร (พินอิน) กับกลุ่ม
ตัวอย่างอีกครั้งหนึ่ง 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.1 เปรียบเทียบทักษะทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) เรื่อง
การอ่านออกเสียงสัทอักษร (พินอิน) หลังเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียด้วยสถิติ t-test 

1.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
เรื่องการอ่านออกเสียงสัทอักษร (พินอิน) ก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย โดยหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ t-test 

2. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ดัชนี

ความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) 

สูตร      𝐼𝑂𝐶 =
Σ𝑅

𝑁
 

เมื่อ IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
 Σ𝑅  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

2.2 หาค่าร้อยละ (Percentage) จากสูตรต่อไปนี้ 
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𝑃  =      
𝑓

𝑁
× 100 

เมื่อ P แทน ค่าร้อยละ 
  f แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 
  N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 

2.3 หาค่าเฉลี่ยคะแนน (Mean) 

สูตร  𝑋 ̅  =   
Σ𝑋

𝑁
 

เมื่อ �̅� แทน คะแนนเฉลี่ย 
   ΣX แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N แทน จ านวนคนทั้งหมด 

2.4 หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สูตร  𝑆. 𝐷. =  √
𝑁Σ𝑓𝑥2 − (Σ𝑓𝑥)2

𝑁(𝑁−1)
 

  เมื่อ S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    X แทน คะแนนสอบ 
    f แทน ความถี ่
    Σfx แทน ผลรวมทั้งหมดของความถ่ีคูณคะแนนสอบ 
    N แทน จ านวนคนทั้งหมด 

หรืออาจจะเลือกการใช้การทดสอบค่าที (t-test for Dependent Group) วิเคราะห์ข้อมูลได้ตาม
ความหมาย 

  สูตร 𝑡 =   
Σ𝐷

√𝑁Σ𝐷2  −  (Σ𝐷)2

𝑁 −1

 

 เมื่อ D แทน ค่าความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
   ΣD แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนความแตกต่าง 
   N แทน จ านวนคู่ของคะแนน 
หรืออาจจะเลือกการใช้การทดสอบค่าที (t-test One Group) วิเคราะห์ข้อมูลได้ตามความหมาย 

𝑡 =    
�̅� −  𝜇

𝑆. 𝐷.

√𝑁

 

 เมื่อ �̅� แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
𝜇 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร หรือเกณฑ์ที่ตั้งข้ึน 

    S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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  N แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลกำรวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปและน าเสนอตามล าดับต่อไปนี้ 

  หลังเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 เมื่อพิจารณา
คะแนนเป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียนมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 จ านวน 5 คน 
  ก่อนเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย นักเรียนท าคะแนนสูงสุดได้ 14 คะแนน คะแนนต่ าสุด 12 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ย (�̅�) 12.80 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 1.10 และหลังเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย 
นักเรียนท าคะแนนสูงสุดได้ 17 คะแนน คะแนนต่ าสุด 16 คะแนน คะแนนเฉลี่ย (�̅�) 16.60 คะแนน และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 0.55 แสดงให้เห็นว่า หลังเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย นักเรียนมีทักษะการอ่านออกเสียงสัท
อักษร(พินอิน) สูงกว่าก่อนเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ 
1. จากการวิจัยที่พบว่า สื่อมัลติมีเดียช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  จดจ า และทบทวน

ความรู้ได้ง่าย ครูและผู้ปกครองจึงควรเปิดสื่อมัลติมีเดีย เช่น เพลง การ์ตูน หรือสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือสนับสนุนให้
นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองตามสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ 

2. จากการวิจัยที่พบว่า สื่อมัลติมีเดียช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเพ่ิมความสามารถในการอ่านได้  
ครูผู้สอนควรจะน าสื่อมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านของ
นักเรียน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรน าสื่อมัลติมีเดียเรื่องสัทอักษร(พินอิน) ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนที่ต้องการจะศึกษา เช่น

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือนักเรียนที่มีปัญหาจากปัจจัยการใช้ภาษาถ่ิน 
2. ควรน าสื่อมัลติมีเดียไปปรับเนื้อหาความยากง่าย เพ่ือสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการท า

วิจัย ตามความยากง่ายของเนื้อหาและสร้างแรงจูงในการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 

เอกสำรอ้ำอิง 
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นฤชล สถิรวัฒน์กุล.  (2560).  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาจีนโดยใช้แผ่นภาพการ์ตูน 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบึงบัว กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์
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ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

ชื่อผู้วิจัย นายทิวา มีรัตน์ 
 นายดิษพล เนตรนิมิตร 
 นางสาวสุพัตรา สาลี 
 นายสุธินันท์ กันหาชัย 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะ
เป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิด (CGI) โดยใช้
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่นักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนชล
กันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 624 คน ดำเนินการวจิัย
รูปแบบการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ใช้เวลาในการทดลองจำนวน 8 คาบ 
และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อีก 1 คาบ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่องความน่าจะเป็น จำนวน 4 แผน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 และ 
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จำนวน 15 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 -  1.00 โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
 นักเรียนร้อยละ 90.03 , ร้อยละ 86.22, ร้อยละ 76.12 และร้อยละ 66.51 ได้คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ,  ร้อยละ 60, 
ร้อยละ 70 และร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 15 คะแนน ตามลำดับ โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 11.93 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คำสำคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิด, CGI, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความน่าจะเป็น 
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บทนำ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วย
ให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) จะเห็นได้ว่า คณิตศาสตร์มีความสำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อม  ไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนาทักษะการคิด คุณภาพชีวิตของทุกคนในชาติ ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการศึกษาศาสตร์ในแขนงอื่น ทั้งนี้
เพื่อที่จะพัฒนาขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไปให้เจริญจึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ภายใน
ชาติให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 
 แต่จากการจัดกิจรรมการเรียนรู้ที่ผ่านเรื่องความน่าจะเป็นมีลักษณะเป็นโจทย์ปัญหา ยากต่อ
การทำความเข้าใจ ซึ่งต้องใช้ความคิดและความเข้าใจในการแก้ปัญหา จากประสบการณ์ที่ผู้วิจัยได้สอนเรื่อง 
ความน่าจะเป็น ได้พบปัญหาว่า นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์ได้ นักเรียนใช้การท่องจำสูตรมาใช้ในการ
แก้ปัญหา แต่ไม่สามารถคิดเป็นลำดับขั้นตอน อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องได้ ยกตัวอย่างเช่นนักเรียน
วิเคราะห์โจทย์ไม่ได้ว่าเป็นการเรียงสับเปลี่ยนหรือการจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกัน ทำให้เลือกใช้วิธีการ
แก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ค่อนข้างต่ำ 
 ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (Cognitively Guided Instruction: 
CGI) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองมุ่งเน้นประสิทธิภาพใน
การพัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียนและทักษะพ้ืนฐานในการแก้ปัญหา ซึ่งพัฒนาโดย คาร์เพนเทอร์และคณะ ในปี 
ค.ศ. 1980 (Carpenter et al.,2000) โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานปรัชญาที่ว่า ความรู้และความเชื่อของครูที่เกิดจาก
การทำความเข้าใจการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน แล้วนำมาพิจารณาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ที่มีผลต่อการคิดของนักเรียนและการเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีที่สุดต้องเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Carpenter et 
al, 1989; Fennema et al, 1993, อ้างถึงใน เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2553)  การเรียนการสอนต้องเกิดจาก
ความรู้ของผู้เรียนและให้ความสำคัญกับการคิดแก้ปัญหาด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนและ
อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้สอนจะใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนนำเสนอ
ความคิดหรือเหตุผลที่ใช้ประกอบการแก้ปัญหาของตนและร่วมกันอภิปรายทั้งชั้นเรียน ก่อให้เกิดการเชื่อมโยง
บนพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียนให้สัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น (Carpenter et al, 1989)  จะเห็น
ได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิด  ไม่ใช่กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น  แต่ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความมีเหตุมีผล  สนับสนุนให้ผู้เรียนมีการคิด 
วิเคราะห์กระบวนการได้มาซึ่งคำตอบควบคู่กับเหตุผลที่ถูกต้องและสมเหตุสมผล   ซึ่งสอดคล้องกับ เวชฤทธิ์ 
อังกนะภัทรขจร (2553) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เป็นแนวทาง
หนึ่งในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และให้เหตุผลได้   
และสอดคล้องกับ อัมพร  ม้าคนอง (2553) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้
แนวคดินี้ จะช่วยพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์  ซึ่งในระยะยาวจะสามารถพัฒนาเป็นทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน  
 จากปัญหาและความสัมพันธ์ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบการสอนแนะให้รู้คิด (GCI) เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกคิดและแก้ปัญหาร่วมกัน  ผู้สอนจะ
ใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนนำเสนอความคิดหรือเหตุผลที่ใช้ประกอบการแก้ปัญหา ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจทำ
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การวิจัยเรื ่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบสอนแนะให้รู ้คิด (CGI) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือนำผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
 การวิจัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิด (CGI) 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นวางแผน (Plan) 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
 2. ศึกษาแนวคิดวิธีการ การสอน รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิด 
(CGI) ซึ่ง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเสนอแนะให้รู้คิด (CGI) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่อยู่บนพื้นฐาน
การคิดของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาความเข้าใจด้วยตัวเองผ่านการแก้ปัญหา โดยมีผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะและ
อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 ขั้นที่ 1 ขั้นนำเสนอปัญหา : ครูทบทวนความรู้เดิม และนำเสนอโจทย์/ สถานการณ์
ปัญหาในชีวิตประจำวัน ที่ท้าทายและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
  2.2 ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล : นักเรียนทำความเข้าใจโจทย์/ สถานการณ์ปัญหา โดย
วางแผนแก้โจทย์/ สถานการณ์ปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูล เงื่อนไข และความสัมพันธ์ ร่วมกับการสร้างองค์

ขั้นวางแผน (P) - ศึกษาและวิเคราะห์สภาพและปญัหาการจัดการเรียนการสอน 
- ศึกษาแนวคิดวิธีการ หรือแนวทางในการแก้ปัญหานี ้
- พัฒนาวิธีการ แนวทาง หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สำหรับ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  

- สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ขั้นปฏิบัติการ (A) 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ตามแผนการ
สอนที่กำหนด 

ขั้นสังเกตผล (O) บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจดัการเรียนรู ้

นำข้อมูลที่ไดจ้ากการบันทึกข้อมลูมา วิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย 
เสนอแนะ และสรุปผลการวจิัย  

ปรับปรุง ปรับปรุงและพัฒนาการจดัการเรียนรู้ตามผลการวิจัย 
 

ขั้นสะท้อน 
ผลการปฏิบตัิ (R) 
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ความรู้ ด้วยตนเองจากพื้นฐานความรู้เดิม ตลอดจนดำเนินการแก้โจทย์ / สถานการณ์ปัญหา และสรุปผลของ
คำตอบที่ได้ โดยมีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำเม่ือนักเรียนเกิดข้อคำถาม  
  2.3 ขั้นที่ 3 ขั้นนำเสนอคำตอบ : นักเรียนนำเสนอคำตอบ พร้อมทั้งแสดงแนวคิดหรื อ
เหตุผลที่ใช้  
  2.4 ขั้นที่ 4 ขั้นอภิปรายและสรุป : นักเรียนร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยน แนวความคิด 
จากการนำเสนอคำตอบ เพ่ือสรุปประเด็นและองค์ความรู้ โดยครูเป็นผู้ใช้คำถามนำให้เกิดการอภิปรายร่วมกัน 
 3. พัฒนาวิธีการ แนวทาง หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สำหรับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยผู้วิจัยได้
นำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเสนอแนะให้รู้คิด (CGI) ไปใช้กับรายวิชา ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชลกันยานุกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ ์
 4. ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้  
  4.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื ่องความน่าจะเป็น 
จำนวน 4 แผน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 
  4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 -  1.00  
 

ขั้นปฏิบัติการ (Act) 
 1. ชี้แจงให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิด (CGI)  เรื่องความน่าจะเป็น เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้เข้าใจตรงกัน และปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้อง 
 2. ดำเนินการสอนกับกลุ่มตัวอย่างโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิด (CGI)  
เรื่องความน่าจะเป็น เป็นระยะเวลา 8 คาบ 
 3. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ มาทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับกลุ่มตัวอย่าง หลังจากได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เป็นเวลา 1 คาบ 
 4. ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ แล้วนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน ซึ่งมี
เกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน 
 

ขั้นสังเกตผล (Observe) 
 ผู้วิจัยบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิด (CGI) จำนวนทั้งสิ้น 4 แผน และบันทึกผลคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จำนวน 15 ข้อ 
 

ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) 
 ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการบันทึกข้อมูลมา วิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย เสนอแนะ และสรุป
ผลการวิจัย โดยสถิติท่ีใช้ในการวิจัยคือ  
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 1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต, ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือในการทำวิจัย ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิด (CGI), และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ 
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ 
 
ปรับปรุง 
 ผู้วิจัยนำผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 
 

สรุปผลการวิจัย 
 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิด (CGI)  สามารถจัด
กลุ่มนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์สูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 , ร้อยละ 60, ร้อยละ 70 และร้อยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม 30 คะแนน และคิดเป็นร้อยละของนักเรียนทั้งหมด ได้ดังนี้ 
 นักเรียนร้อยละ 91.03 ได้คะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
 นักเรียนร้อยละ 86.22 ได้คะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
 นักเรียนร้อยละ 76.12 ได้คะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 นักเรียนร้อยละ 66.51 ได้คะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม  
 เมื่อพิจารณาคะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ความน่าจะเป็น จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะ
เป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ พบว่ามีนักเรียนร้อยละ 91.03 ได้คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 เรื่อง ความน่าจะเป็น สูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม และนักเรียนร้อยละ 86.22 ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 เรื่อง 
ความน่าจะเป็น สูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม อีกทั้งมีนักเรียนร้อยละ 66.51  ที่ได้คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 เรื่อง ความน่าจะเป็น สูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม ทั้งนี้เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียนและ
ทักษะพ้ืนฐานในการแก้ปัญหา (Carpenter et al, 1989; Fennema et al, 1993, อ้างถึงใน เวชฤทธิ์ อังกนะ
ภัทรขจร, 2553)  ส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็นลำดับขั้น ประกอบด้วย ขั้นนำเสนอปัญหา เป็นขั้นที่ครูทบทวน
ความรู้เดิม และนำเสนอโจทย์/ สถานการณ์ปัญหาในชีวิตประจำวัน ที่ท้าทายและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
จากนั้นเข้าสู่ ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งในขั้นนี้นักเรียนทำความเข้าใจโจทย์/ สถานการณ์ปัญหา โดยวางแผนแก้
โจทย์/ สถานการณ์ปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูล เงื่อนไข และความสัมพันธ์ ร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ ด้วย
ตนเองจากพื้นฐานความรู้เดิม ตลอดจนดำเนินการแก้โจทย์ / สถานการณ์ปัญหา และสรุปผลของคำตอบที่ได้ 
โดยมีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำเมื่อนักเรียนเกิดข้อคำถาม ขั้นต่อไปคือ ขั้นนำเสนอคำตอบ โดยนักเรียนนำเสนอ
คำตอบ พร้อมทั้งแสดงแนวคิดหรือเหตุผลที่ใช้ และนำไปสู่ขั้นสุดท้ายคือ ขั้นอภิปรายและสรุป ซึ่งนักเรียน
ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยน แนวความคิด จากการนำเสนอคำตอบ เพื่อสรุปประเด็นและองค์ความรู้ โดยครู
เป็นผู้ใช้คำถามนำให้เกิดการอภิปรายร่วมกัน จะเห็นได้ว่าขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ กล่าวมา
ข้างต้นจะช่วยพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์  ซึ่งในระยะยาวจะสามารถพัฒนาเป็นทักษะและกระบวนการ
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ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน (อัมพร ม้าคะนอง, 2553) ซึ่งช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นด้วย
นั่นเอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื ่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบสอนแนะให้รู ้คิด (CGI) ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื ่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5  ผู ้ว ิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานความรู้และความเชื่อของครูผู้สอน ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องทำความเข้าใจในเนื้อหาและการคิดเชิง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนมาเป็นอย่างด ี
 2. การตั้งคำถามควรใช้คำถามที่เน้นกระบวนการคิดระดับสูง ให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์
และการคิดสังเคราะห์ โดยเป็นคำถามที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ
และให้นักเรียนมีความคิดว่าคณิตศาสตร์สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตได้จริง ไม่ใช่เพียงโจทย์สมมติภายใน
ห้องเรียน   
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิดเป็นการจัดกิจกรรมที่ เน้นสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองโดยอาศัยกระบวนการกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม  ดังนั้นการสร้างบรรยากาศจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เอ้ือต่อการ
แสดงความคิดเห็นของนักเรียน  ควรมีการจัดห้องเรียนในลักษณะนั่งเป็นกลุ่ม  เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบสอนแนะให้รู ้คิด (CGI) เพื ่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่น ๆ เช่น สถิติ ลำดับ
และอนุกรม เป็นต้น 
 2. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบสอนแนะให้รู ้คิด (CGI) ที่ส่งผลต่อ
นักเรียนในการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการ
สื่อสาร มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
 3. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับรูปแบบหรือเทคนิคการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่น ๆ เช่น เทคนิคการใช้คำถามระดับสูง เป็นต้น 
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8. นายสังคม จันทร์วิเศษ   ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล  

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
9. ส.อ.พิษณุ เก่งกสิวิทย์   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
        10. นายศราวุธ ไชยทองพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
11. นางสาวอัฉราพรรณ   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

                                   อ่ินทา  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
12. นางสาวอารยา   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
                   ดาราศรีศักดิ์  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
13. นางสาวเดือนเพ็ญ   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

ทองพิลา  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  

 

……………………………………………………………… 
 


