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 บทบรรณาธิการ

 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการพัฒนาคุณภาพวารสารตามเกณฑ์
มาตรฐานวารสารวชิาการของสำานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาและศนูยด์ชันีการอ้างอิงวารสารไทย  
(TCI) โดยได้เรียนเชิญนักวิชาการสาขาวิชาทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มี  
การสร้างสรรค์ผลงานและพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ มาเป็น 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำากองบรรณาธิการ มีนักวิชาการจากหลายหน่วยงานให้ความอนุเคราะห์เป็น 
ผู้ทรงคุณวฒุิ ดังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชล ีสารรัตนะ มหาวทิยาลัย
ขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ ได้แก่ Prof. Dr. Dennis A. Francis, University of the Free 
State, South Africa; Assoc. Prof. Dr. Allan MacKinnon, Simon Fraser University, Canada; Assoc. 
Prof. Dr. Gregory P. Thomas, The University of Alberta, Canada; Assoc. Prof. Dr. Tran Vui, Hue 
University, Vietnam; Dr. Athithouthay Chatouphonexay, National University of Laos; Dr. Hasnah 
Toran, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia; Dr. John F. Clayton, Waikato Institute of 
Technology, New Zealand 
 ผู้ทรงคุณวุฒิประจำากองบรรณาธิการจากหลายประเทศดังกล่าวข้างต้น จะช่วยสร้างเสริม
บทความให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและมีคุณค่าทางการศึกษา ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน 
ณ โอกาสนี้ 
 การติดต่อทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิประจำากองบรรณาธิการครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก
อาจารย์ ดร.ประสงค์ สายหงษ์ และอาจารย์ ดร.จิระพร ชะโน นอกจากนี้ ได้มีการปรับแก้และเพิ่ม
ข้อความภาษาอังกฤษบนปกในของวารสารให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 
อาจารย์ ดร.อารยา ปิยะกุล อาจารย์ท้ังสามท่านสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสามท่าน ณ โอกาสนี้ 
 วารสารฉบับนี้ นำาเสนอบทความวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นผลงานของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมจำานวน 12 เรื่อง จำาแนกเป็น
บทความสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 6 เรื่อง การวิจัยการศึกษา 4 เรื่อง การบริหารการศึกษา 1 
เรือ่ง การวดัและประเมนิผลการศกึษา 1 เรือ่ง หวังเปน็อยา่งยิง่ว่าจะทำาใหผู้อ้า่นไดร้บัทราบขอ้มลูความรู้ 
ทันต่อพัฒนาการทางการศึกษา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ บุญไชย 
 บรรณาธิการ

ภาพปก: การประชุมวิชาการนานาชาติ “The 5th International Conference on Educational Reform 
2012: Empowering Education, Empowering People, Empowering the World” วันที ่22-23 มนีาคม 
2555 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT และ
แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 และศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 แบบ 2) เปรียบเทียบความ
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเจตคติต่อการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 แบบ และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเจตคติต่อการเรียนของนักเรียน ระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรู ้2 แบบ กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยั ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 โรงเรยีนทา่แรวิ่ทยา อำาเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร จำานวน 2 ห้องเรียน ห้องละ 30 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ซึ่งได้มา 
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม จัดเป็นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT และแบบ 
สืบเสาะหาความรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT และ
แบบสืบเสาะหาความรู้ 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบความสามารถในการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ และ 4) แบบวัดเจตคติต่อการเรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และทดสอบสมมติฐานด้วย paired t-test และ Hotelling T2 
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 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

 1. แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 4MAT และแบบสบืเสาะหาความรู ้เรือ่งประวัตศิาสตรไ์ทย
สมยัธนบรุแีละรตันโกสนิทร ์ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 มปีระสทิธิภาพเทา่กบั 87.87/85.83 และ 85.67/82.67 
มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7171 และ 0.6585 ตามลำาดับ 

 2. นักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT และกลุ่มที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีเจตคติ
ต่อการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. นักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT มีเจตคติต่อการเรียนสูงกว่า
กลุ่มที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .017 
แต่นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลัง
เรียนไม่แตกต่างกัน 

คำาสำาคัญ: การเรียนรู้แบบ 4MAT, การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,  
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ, เจตคติต่อการเรียน 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to develop plans of learning organization using 
the 4MAT model and inquiry approach on Thai history in Thonburi and Rattanakosin period 
of Prathomsueksa 6 level with required efficiencies of 80/80, and to find out effectiveness 
indices of those two types of plans of learning organization, 2) to compare critical thinking  
ability and attitude toward learning of students between before and after using the two 
mentioned approaches, and 3) to compare learning achievement, critical thinking ability and 
attitude toward learning of the students who learned using the two different approaches. The 
sample used in this study consisted of 2 classrooms of Prathomsueksa 6, 30 students each,  
attending Tharea Witthaya School, Tharea district, Sakon Nakhon province in the first semester 
of the academic year of 2010, who were selected by the cluster random sampling technique. 
They were assigned to the experimental groups for 4MAT model and for inquiry approach. 
The instruments used in the study were: 1) plans for organization of learning activities using 
the two mentioned approaches; 2) an achievement test; 3) a test of critical thinking ability; 
and 4) a scale on attitude toward learning. The statistics used for analyzing data were mean, 
standard deviation, percentage, a paired t-test and Hotelling T2 were employed for testing 
the hypotheses. 



Journal of Education, Mahasarakham University 9 Volume 6 Number 1 January - March 2012

บทนำา 
 การศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ต้อง
อาศัยคุณลักษณะหลายประเด็น เช่น ความมี
เหตุผล อดทน เป็นคนช่างสังเกต มีระเบียบวินัย 
ยุติธรรม รอบคอบ รอบรู้ เฉลียวฉลาด ซึ่งจะ 
ส่งผลให้มีนิสัย เจตคติ ค่านิยมที่ถูกต้อง มีการคิด
อยา่งมวีจิารณญาณ กลา้แสดงความคดิเหน็ในทาง
สร้างสรรค์ แสดงออกอย่างมีเหตุผล ทำางานตาม
ขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นแนวคิดที่มุ่ง
หวังให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้และประสบการณ์ 
ความเป็นมาของสงัคมประเทศชาตวิา่มวีวิฒันาการ
มาอยา่งตอ่เนือ่งและเปลีย่นแปลงสูป่จัจบุนัอยา่งไร 
มีความสามารถในการตีความและอธิบายนัย
สำาคัญของเหตุการณ์ปัญหาและแบบแผนการ
เปลีย่นแปลงตา่งๆ ทางประวตัศิาสตรข์องประเทศ 
และสังคมอื่นจากอดีตเพื่อนำามาทำาความเข้าใจ
ในปัจจุบันและที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ปัจจัย
สำาคัญของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้
ประสบผลสำาเร็จ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน เนื้อหาต้องสอดแทรก

สิ่งรอบตัวผู้เรียน แต่ที่ผ่านมาครูส่วนมากจะเน้น
การถ่ายทอดเนื้อหาและความรู้ ซึ่งไม่สามารถ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ครูไม่ให้ความสำาคัญ
กับวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย เป็นผลให้กระบวนการ
เรียนรู้ยังไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
นอกจากนี้ครูยังไม่สามารถพัฒนาการคิดของ 
ผู้เรียนโดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ซึง่เปน็ทกัษะทีม่คีวามจำาเปน็ตอ่การนำามาใชใ้นชวิีต
ประจำาวันเพื่อเลือกและตัดสินใจในการรับรู้รับฟัง
ขอ้มลูขา่วสารทีม่อียูม่ากมาย ทำาใหข้าดการตดัสนิ
ใจอย่างรอบคอบ ส่งผลให้การตัดสินใจผิดพลาด 
ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ในการศึกษา
ค้นคว้าความจริงรอบตัว ไม่ได้ฝึกการเลือกรับ
ขอ้มลูความจรงิจากขา่วสารเพือ่คดิจำาแนกขอ้ความ
จริงกับข้อความเท็จได้อย่างมีคุณภาพ (ประเวศ 
วะสี, 2539: 3-4) ส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติต่อ
การเรียนในทางลบ เห็นว่าการเรียนเป็นเรื่องน่า
เบื่อ ยุ่งยาก ซับซ้อน จากรายงานการประเมินผล
การเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน 

 The results of the study were as follows: 

 1. The plans of learning organization using the 4MAT model and inquiry approach on 
Thai History in Thonburi and Rattanakosin Period of Prathomsueksa 6 level had efficiencies 
of 87.87/85.83, 85.67/82.67 and effectiveness indices of 0.7171, 0.6585, respectively. 

 2. The students who learned using the both of learning organization approaches showed 
gains in critical thinking ability and attitude toward learning from before learning at the .01 
level of significance. 

 3. The students who learned using the 4MAT model showed more attitude toward 
learning than the counterpart students at the .017 level of significance. However the two 
groups of these students did not indicate learning achievement and critical thinking ability 
differently. 

Keywords: 4MAT learning model, inquiry learning approach, learning achievement, critical 
thinking ability, attitude toward learning 
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ทา่แรว่ทิยา ปกีารศกึษา 2551 พบวา่ ผลการเรยีนรู ้
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
มีผลการเรียนโดยเฉลี่ยในภาพรวมได้คะแนน 
รอ้ยละ 73.85 ซึง่สงูกวา่เกณฑท์ีโ่รงเรยีนกำาหนดไว้ 
คือ ร้อยละ 70 แต่ในสาระประวัติศาสตร์นักเรียน
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.14 ต่ำากว่าเกณฑ์ที่
กำาหนด โดยเฉพาะเรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัย
ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ นักเรียนสอบได้คะแนน
ค่อนข้างต่ำา 

 การเรียนรู้แบบ 4MAT เป็นการจัดการ
เรียนที่นำาแนวคิดการทำางานของสมองซีกซ้าย
และซีกขวามาผนวกกับการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะเก่ง ดี มีสุข ช่วยทำาให้การสอนมี
ชีวิตชีวา สนุกสนาน กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลง 
เคลื่อนไหวตลอดเวลา สามารถยืดหยุ่นได้และ
เป็นลำาดับขั้นตอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บูรณาการ
ประสบการณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของตน ส่วนที่ 2 
สร้างความคิดรวบยอด ส่วนที่ 3 ปฏิบัติและเรียนรู้
เฉพาะตวั และสว่นที ่4 บรูณาการและประยุกตกั์บ
ประสบการณข์องตนเอง การเคลือ่นไหวตามลำาดบั
ขัน้ทำาใหผู้เ้รยีนซึง่มลีกัษณะการเรยีนรูแ้ตกตา่งกนั
ได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างมีความสุขและพัฒนาตาม
ศักยภาพของตน ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความชอบและวิธีที่ตนเองถนัด และยัง
คำานึงถึงพื้นฐานความแตกต่างของการรับรู้ตาม
ศกัยภาพ ความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รยีน 
(วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2549: 185) 

 การเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้เปน็การ
จัดการเรยีนทีเ่นน้การพฒันาความรูค้วามคดิ ความ
สามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้ผู้เรียน
รู้จักค้นหาความรู้โดยใช้กระบวนการคิดหาเหตุผล 
จนค้นพบความรู้หรือแนวทางการแก้ปัญหาท่ีถูก
ตอ้งดว้ยตนเอง โดยครตูัง้คำาถามกระตุน้ให้ผู้เรยีน

คิดหาวิธีแก้ปัญหา และสามารถนำาการแก้ปัญหา
นั้นมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวันได้ (วันเพ็ญ  
วรรณโกมล, 2542: 87-91) การจดัการเรยีนรูวิ้ธนีี้ 
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางความคิด ผู้เรียนจะมี
ความสามารถในการคดิ การตัง้คำาถามมากขึน้ จะ
ช่วยพัฒนาวุฒิภาวะทางสมองของผู้เรียน เป็นวิถี
ทางหนึ่งที่นำาผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายของการเรียน 
(แรมสมร อยู่สถาพร, 2541: 54) 

 จากความสำาคัญและเหตุผลดังกล่าวข้าง
ต้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้รับผิดชอบจัดการเรียนรู้
สาระประวตัศิาสตร ์ไดต้ระหนกัถงึปญัหาการเรยีน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าแร่
วิทยา จึงมีความประสงค์ดำาเนินการวิจัยเปรียบ
เทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT 
กับแบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูแ้บบ 4MAT และแบบสบืเสาะหาความรู ้เรือ่ง
ประวัตศิาสตรไ์ทยสมยัธนบรุแีละรตันโกสนิทร ์ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 และศกึษาดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองแบบ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการเรียนของ
นักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT และแบบ 
สืบเสาะหาความรู้ 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีน ความสามารถในการคดิอยา่งมวิีจารณญาณ
และเจตคติต่อการเรียนของนักเรียน ระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT และแบบ 
สืบเสาะหาความรู้ 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 4MAT และแบบสืบเสาะหาความรู้ มี
ความสามารถในการคดิอย่างมีวจิารณญาณและมี
เจตคติต่อการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 2. นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 4MAT และแบบสืบเสาะหาความรู้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและเจตคติต่อการเรียนหลัง
เรียนมีความแตกต่างกัน 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6 โรงเรียนท่าแร่วิทยา อำาเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำานวน 
121 คน จาก 4 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักเรียน 2 ห้องเรียน ห้องละ 30 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) 
แล้วจับสลากได้กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6/1 เป็นกลุ่มทดลองที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบ 4MAT และกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่6/2 เป็นกลุม่ทดลองที ่2 จดักจิกรรมการเรยีนรู ้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
4MAT และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
สืบเสาะหาความรู้ แบบละ 7 แผน 

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ มีค่าอำานาจ
จำาแนกตัง้แต ่.25-.71 และคา่ความเชือ่ม่ันทัง้ฉบบั
เท่ากับ .90 

 3. แบบทดสอบความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำานวน 30 ข้อ มีค่าความยากระหว่าง .53-.80 ค่า 
อำานาจจำาแนกระหวา่ง .27-.67 และคา่ความเชือ่มัน่ 
ทั้งฉบับเท่ากับ .86 

 4. แบบวัดเจตคติต่อการเรียน ชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
จำานวน 20 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .31-.66 
และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .88 

 การดำาเนินการวิจัย 

 1. ทดสอบก่อนเรียนทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้
แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
แบบวัดเจตคติต่อการเรียน 

 2. จดัการเรยีนรูด้ว้ยแผนการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบ 4MAT และแบบสืบเสาะหาความรู้ 
แก่กลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม จนครบทุกแผน ใช้เวลา
จัดกิจกรรมการเรียนกลุ่มละ 14 ชั่วโมง 

 3. ทดสอบหลังเรียนเมื่อสิ้นสุดการ
เรียน โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียน ซึ่ง
เป็นชุดเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT และแบบสืบเสาะ
หาความรู้ โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และร้อยละ 

 2. การหาคา่ดชันปีระสทิธผิลของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบ โดยการใช้
สูตรคำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล 

 3. การเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและเจตคติต่อการเรียน
ของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 4MAT และแบบสบื
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เสาะหาความรู้ โดยใช้การวิเคราะห์แบบ paired 
t-test 

 4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีน ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณ
และเจตคติต่อการเรียนของนักเรียน ระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT และแบบ 
สืบเสาะหาความรู้ โดยใช้การวิเคราะห์แบบ  
Hotelling T2 

ผลการวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 4MAT และแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง
ประวัติศาสตร์ ไทยสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
87.87/85.83 และ 85.67/82.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ทีต่ัง้ไว ้มคีา่ดชันปีระสทิธผิลเทา่กบั 0.7171 
และ 0.6585 คิดเป็นร้อยละ 71.71 และ 65.85 
ตามลำาดับ 

 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT 
และกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการคิด
อยา่งมวีจิารณญาณ และเจตคตติอ่การเรยีน หลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT มี
เจตคติต่อการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .017 แต่นักเรียนทั้ง 2 
กลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไม่แตกต่างกัน 

อภิปรายผล 
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่องประวัติศาสตร์ไทย
สมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 เท่ากับ 87.87/85.83 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
ที่ตั้งไว้ หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนการ
ประเมินพฤติกรรมการเรียน การประเมินผล
การปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานระหว่างเรียน และ
คะแนนทดสอบย่อยท้ายแผนทั้ง 7 แผน คิดเป็น
ร้อยละ 87.87 และคะแนนจากการทดสอบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 85.83 แสดง
ว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด ผลการ
วิจัยปรากฏเช่นนี้เนื่องจากการเรียนรู้แบบ 4MAT 
เป็นนวัตกรรมการสอนที่มีรากฐานจากความถนัด
ในการทำางานของสมองซีกซ้ายและซีกขวารวมกับ
รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียน
ตามแนวน้ีจะพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีกพร้อมๆ กัน 
ผู้เรียนที่มีความถนัดทางสมองซีกขวาจะเรียนรู้
ได้เพียงครึ่งเวลาและปรับครึ่งเวลาที่เหลือนั้นให้
เหมาะสม ส่วนผู้ที่มีความถนัดทางสมองซีกซ้าย
จะเรยีนรูไ้ดเ้พยีงครึง่เวลาและเรยีนรูด้ดัแปลงครึง่
เวลาที่เหลือนั้นให้เหมาะสมเช่นกัน (McCarthy, 
1990: 46-51) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
ได้โยงประสบการณ์ของผู้เรียนให้เชื่อมต่อกับ
สถานการณก์ารเรยีนรูโ้ดยจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนได้
สมัผสั ซกัถาม โดยครใูชร้ปูภาพ คำาถาม เพลง เพือ่
ให้ผู้เรียนได้ใช้การสังเกต การตั้งคำาถาม และการ
สร้างมโนภาพ ผู้เรียนได้ทำางานเป็นกลุ่มๆ ละ 3-4 
คน มีใบงานมอบหมายให้ทำาร่วมกัน และประเมิน
ผลเป็นระยะ เพื่อช่วยกระตุ้นให้กระตือรือร้นใน
การทำางาน ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยสรุป
องค์ความรู้ร่วมกับผู้อ่ืนแล้วสรุปตามความเข้าใจ
ของตน รวมทั้งนำาเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนด้วย
วิธีการที่น่าสนใจหลากหลายตามความสนใจของ
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ผู้เรียน กระบวนการทำางานร่วมกับผู้อื่นทำาให้เกิด
ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น มีความสามารถคิด
วเิคราะห ์สงัเคราะห ์คดิสรา้งสรรค ์มวีจิารณญาณ 
และคิดเป็นระบบ เพือ่นำาไปสูก่ารสรา้งองคค์วามรู้
และตดัสนิใจเกีย่วกับตนเองและสงัคมอย่างเหมาะ
สม (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551: 4) สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของมณีวรรณ ชุมนุมราษฎร์ (2550: 
94) ที่ ได้พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่องพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 โดยใชก้จิกรรมการสอนแบบ 
4MAT พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 
4MAT มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.29/86.75 

 ประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้เทา่กบั 85.67/82.67 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ หมายความว่า 
นกัเรยีนไดค้ะแนนการประเมนิพฤตกิรรมการเรยีน 
การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน
ระหว่างเรียน และคะแนนทดสอบย่อยท้ายแผน
ทั้ง 7 แผนคิดเป็นร้อยละ 85.67 และได้คะแนน
จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 82.67 นั่นคือ การจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำาหนดไว้ ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้เนื่องจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านสติปัญญาให้ผู้เรียนเป็น
ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์และนักจัดระเบียบ ช่วยให้ค้น
พบตนเองทำาให้เกิดแรงจูงใจภายในมากกว่าการ
เรียนรู้แบบท่องจำา ฝึกให้ผู้เรียนรู้วิธีค้นหาความ
รู้ แก้ปัญหาด้วยตนเอง จดจำาความรู้ได้นานและ
สามารถถ่ายโยงความรู้ได้ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ทำาให้การเรียนมีความหมาย เป็นการ
เรียนที่มีชีวิตชีวา ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียน ได้ประสบการณ์ตรง ฝึกทักษะ
แก้ปัญหาด้วยกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ โดยมีการ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เรียนรู้
ร่วมกันด้วยการคิดวิเคราะห์ ใฝ่หาความรู้จนเกิด
การเรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (พิมพันธ์ 
เดชะคุปต์, 2544: 60) สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของจีรพรรณ พระสุพรรณ์ (2551: 105-106) ที่
ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ยอมรับนับถือตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปทีี ่1 เรือ่งทอ้งถิน่ของเรา ระหวา่งการจดัการเรยีน
รูแ้บบสบืเสาะกบัการจัดการเรยีนรูแ้บบปกต ิพบว่า 
แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะมปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ 84.46/89.25 

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 4MAT เรือ่งประวัตศิาสตร์
ไทยสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.7171 นั่นคือ นักเรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 71.71 ผลการ
วิจัยพบเช่นนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบ 4MAT มีลักษณะของกระบวนการเรียนรู้
ตามลำาดับขั้นตอน ทำาให้ผู้เรียนซึ่งมีลักษณะการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกัน ได้มีโอกาสเรียนและพัฒนา
ตนเองตามความถนัดและความสามารถของตน  
(วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2544: 185) โดยครูผู้สอน
ได้จัดกิจกรรมสอดคล้องกับวิธีการคิด วิธีการ
เรียนและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนที่เหมาะ
สม (ประสาท อิศรปรีดา, 2547: 192) เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ 
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ ทักษะชีวิต เกิด
ความคิด ความเข้าใจในบทเรียน การมีกิจกรรม
ที่หลากหลายและน่าสนใจทุกระยะ ช่วยให้ผู้เรียน
สนุกและมีแรงจูงใจในการเรียน รวมทั้งกิจกรรม
การเรยีนจะยดืหยุน่ตามความสนใจและความถนดั 
สง่ผลใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามกา้วหนา้
ในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
ทรงภพ เตชะตานนท์ (2551: 108) ที่ ได้
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เปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือ่งภมูศิาสตร์
ประเทศไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ระหวา่งการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 4MAT และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด 
พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT 
มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7878 

 ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีค่าเท่ากับ 
0.6585 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรียนร้อยละ 65.85 ผลการวิจัยพบเช่นนี้เนื่องจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  
มีบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติและทดลองเพื่อหาคำาตอบ  
ผู้ ส อน เป็ นผู้ กำ า หนด ปัญหา วางแผนการ
ทดลอง เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือไว้ให้เรียบร้อย  
ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางกำาหนด  
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544: 101) ช่วยจูงใจให้
ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น รวมทั้ง
สนับสนุนให้ทำางานเป็นกลุ่มร่วมกันแก้ปัญหา
เพื่อหาคำาตอบที่อยากรู้ สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง  
สง่ผลใหผู้เ้รียนมคีวามสนกุในการทำางาน เกิดองค์
ความรู้ด้วยตนเองอย่างเข้าใจ ผู้เรียนจึงมีความ
รู้ความเข้าใจในการเรียนสูงข้ึน สอดคล้องกับผล
การวิจัยของพันทิพา บุญสรรค์ (2550: 99) ที่
ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
สามารถการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผลของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องเศษส่วน
และทศนิยมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ร ะหว่ า งก า รจั ดกิ จ ก รรมการ เ รี ยนรู้ แ บบ 
สืบเสาะหาความรู้กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบปกติ พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีค่า
เท่ากับ 0.7186 

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน

ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT และ
แบบสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัย
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ 1 เนื่องจาก
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 4MAT สนบัสนนุใหผู้เ้รยีน
ได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทเรียนผ่าน
กระบวนการไตร่ตรอง และใช้เหตุผลประกอบ
การทำากจิกรรมในทกุโอกาส สอดคลอ้งกบับทบาท
หนา้ทีข่องสมองทัง้สองซกีและแบบการเรยีนรูข้อง
ผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้สร้างความคิด
รวบยอดผ่านประสบการณ์โดยใช้การวิเคราะห์
ด้วยเหตุผล ออกแบบผลงานและการปฏิบัติด้วย
การไตร่ตรองเชื่อมโยงกับบริบทของเหตุการณ์
และความรู้ที่เกี่ยวข้องจนได้ความรู้ใหม่ขึ้นมา  
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของทรงภพ เตชะตานนท ์ 
(2551: 108) ที่พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT มี
ทกัษะการคดิอยา่งมวิีจารณญาณหลงัเรยีนเพิม่ขึน้ 
สำาหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
มีวิธีการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าคิดหาคำาตอบ 
สืบเสาะหาข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์หรือ
ประสบการณ์ที่ต้องใช้กระบวนการระดมสมอง
ชว่ยกนัสรปุความรูแ้ละนำาเสนอผลงาน เปน็การสง่
เสริมให้ผู้เรียนรู้จักการอ้างอิงสรุปเชื่อมโยงความ
รู้และตระหนักในข้อตกลงเบื้องต้น ผู้เรียนมีความ
สามารถนิรนัยความรู้ (deduction) ซึ่งหมายถึง
ความสามารถในการจำาแนกข้อสรุปที่เป็นผลและ
ไม่เป็นผลของความสัมพันธ์สถานการณ์ที่กำาหนด
ให้ สามารถตีความ ประเมินข้ออ้างหรือข้อโต้แย้ง 
ได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรอนงค์  
เดชโยธนิ (2548: 95-98) ที่ไดเ้ปรยีบเทยีบผลการ
เรียนวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฏีพหุปัญญากับรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ที่มีต่อความคิดวิพากษ์วิจารณ์และเจตคติ
เชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
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พบวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยรปูแบบวฏัจักรการเรยีนรู ้ 
5 ขัน้ มคีวามคิดวิพากษห์ลงัเรยีนโดยรวมและราย
ดา้นทกุดา้นเพิม่ขึน้จากกอ่นเรยีน อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 

 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 4MAT และแบบสืบเสาะหาความรู้  
มีเจตคติต่อการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ 1 ผลการวิจัย
ปรากฏเช่นนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบ 4MAT มีรูปแบบที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของผู้เรียน โดยครูเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ควบคู่กับสถานการณ์การเรียนใหม่ 
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสำารวจข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
และทำาความเข้าใจบทเรียนก่อนที่จะนำาไปสร้าง
เป็นความคิดรวบยอดใหม่ และนำาไปปฏิบัติใน
สถานการณ์สภาพจริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
เขา้ใจมากขึน้ ซึง่เปน็กระบวนการเรยีนทีส่อดคลอ้ง
กับธรรมชาติ ความสามารถ และศักยภาพของผู้
เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิดและ
ทำากจิกรรมหรอืแสดงออกในเรือ่งตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ในบทเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยความ
พอใจและเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน จึงนำาไปสู่การ
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของดอกอ้อ ไชยเชษฐ์ (2553: 96) ที่ได้
ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
เรื่องความปลอดภัยในชีวิตจากสารเสพติด กลุ่ม
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 4MAT มีเจตคติต่อการเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อน
เรียนอยู่ในระดับมาก สำาหรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีรูปแบบที่ผู้เรียนมี
อิสระในการเรียน ได้เรียนรู้โดยศึกษาค้นคว้าจาก
ใบความรู้ สื่อ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตามความ

ต้องการและความสนใจ ใช้กิจกรรมที่หลากหลาย
ซึง่เปน็ความถนัดของการใชท้กัษะกระบวนการเพือ่
การสบืคน้ขอ้มลูความรู ้และการสรปุความคดิรวบ
ยอดความรูต้ามวิธกีารรบัรูข้อ้มลู และการใชค้วาม
คิดเพื่อวิเคราะห์ให้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ด้าน
ต่างๆ ของตนที่เหมาะกับข้อมูลและสถานการณ์ 
จึงส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของอรอนงค์ เดชโยธิน (2548: 95-98) ที่ 
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วย
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น มีค่าเฉลี่ยเจตคติ
เชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียนโดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT 
มีเจตคติต่อการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .017 ผลการวิจัยเป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ 2 ทั้งนี้เนื่องจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT มีรูปแบบ
ที่ให้ความสำาคัญกับธรรมชาติของผู้เรียนในการ
ใช้ความสามารถทางสมองทั้งสองซีกอย่างสมดุล
รวมทั้งแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน โดย
ครูออกแบบและจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนให้มี
ความหลากหลายเชื่อมโยงกับสื่อและสิ่งแวดล้อม
ในการเรยีนรูใ้หม้ลีกัษณะจงูใจ สอดคลอ้งกบัความ
ต้องการ ความสนใจ ความถนัด ศักยภาพ และวิถี
ชีวิตของผู้เรียนให้มาก จึงเป็นกิจกรรมการเรียน
ที่สร้างความรู้สึกสบายใจ พอใจในกระบวนการ
เรียน ไม่รู้สึกเครียดจนเกินไป เมื่อเปรียบเทียบ
กบักจิกรรมการเรยีนแบบสบืเสาะหาความรูซ้ึง่มรีปู
แบบของกจิกรรมการเรยีนทีผู่ส้อนจดัสถานการณ์
ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ทำาความเข้าใจปัญหา คิดหา
วิธีการหรือแนวทางการค้นหาคำาตอบก่อนนำาไป
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สู่การปฏิบัติและสรุปสิ่งที่ค้นพบเป็นความคิดรวบ
ยอด และนำาไปวิเคราะห์ออกแบบขยายหรือสร้าง
เป็นความรู้ใหม่สำาหรับนำาไปใช้อธิบายและปรับ
ขยายให้ได้ความรู้ใหม่ก่อนท่ีจะประเมินความรู้
ใหม่ที่ได้รับในขั้นสุดท้าย จะเห็นว่าเป็นกิจกรรม
การเรียนที่เป็นบรรยากาศของการใช้ความคิด
ทางสมองมากกว่ากิจกรรมการเรียนแบบ 4MAT 
ที่ให้โอกาสผู้เรียนนำาประสบการณ์เดิมมาเชื่อม
โยงเพื่ออธิบายสรุปลงความเห็นตามการรับรู้ของ
ตนและนำาไปปฏิบัติในบริบทที่ใกล้ตัวผู้เรียนตาม
ท่ีตนสนใจ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้สึกชื่นชมและ
พอใจกบักจิกรรมที่ไดค้ดิและนำาไปสูก่ารปฏบิตัทิีม่ี
ความเป็นอสิระทางการคดิและการรบัรูข้องผูเ้รยีน 
จึงส่งผลให้นักเรียนกลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 4MAT มีเจตคติต่อการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่จัด
กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูแ้บบ 4MAT และแบบสบืเสาะหาความรู ้มผีล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนไม่แตกต่างกัน ผล
การวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ 
2 เน่ืองจากการจดัการเรยีนทัง้สองแบบมีกิจกรรม
ที่ เสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ 
กิจกรรมการสำารวจความรู้ตามขอบข่ายเนื้อหา
ใหม่โดยเป็นการสำารวจความรู้ความเข้าใจผ่าน
ประสบการณเ์ดิมของผู้เรยีน ซึ่งมีขอ้มูลความรูไ้ม่
ยุ่งยากซับซ้อนจึงจูงใจให้ผู้เรียนอยากรู้และเข้าใจ
ง่าย จากนั้นผู้เรียนได้วิเคราะห์และสรุปเนื้อหา
ในลักษณะของความคิดรวบยอดผ่านการแสดง
ความคิดเห็นของผู้เรียนในกลุ่ม นอกจากนี้การ
จัดการเรียนท้ังสองแบบมีข้ันตอนที่คล้ายกัน คือ 
การเรียนแบบ 4MAT ประกอบด้วย ขั้นเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิด
รวบยอด ขัน้พฒันาความคดิรวบยอด ขัน้วเิคราะห์
และประยกุตใ์ชค้วามคดิรวบยอด สำาหรบัการเรยีน

แบบสืบเสาะหาความรู้ ประกอบด้วย ขั้นสำารวจ
ความรู้ ขั้นอธิบายและสรุปความคิดรวบยอด ขั้น
ขยายความคิดรวบยอดหรือความรู้ใหม่ ซึ่งถือเป็น
ขั้นกิจกรรมสำาคัญของการเสริมสร้างความรู้และ
ความเขา้ใจในเนือ้หาบทเรยีน จะเหน็ว่าทกุขัน้ตอน
มีความเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วย เนื่องจากองค์
ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ 
ความสามารถในการอ้างอิงสรุปความ ความ
สามารถในการตระหนักในขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ความ
สามารถในการนรินยั ความสามารถในการตคีวาม
และการประเมินข้อโต้แย้ง ซึ่งองค์ประกอบของ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยง
กับกิจกรรมการเรียนทั้งสองรูปแบบ นักเรียนทั้ง
สองกลุ่มจึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน 
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ฉันทนา กล้ำาสำาโรง (2550: 123-124) ที่ ได้ 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และ
ความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
และการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ พบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
4MAT และแบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยของพัชรินทร์ เทียบพิมพ์ นิราศ 
จันทรจิตร และจีระพรรณ สุขศรีงาม (2551: 
74) ที่ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
และแบบ 4 MAT พบว่า นักเรียนที่เรียนแบบ
วัฏจักรการเรียนรู้และแบบ 4MAT มีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไม่แตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช ้

 1.1 การจัดการเรียนทั้งสองแบบมีขั้น
ตอนกิจกรรมท่ีซับซ้อน ผู้นำาไปใช้ควรปรับเวลา
และกิจกรรมให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
พัฒนาการและศักยภาพของผู้เรียน 

 1.2 การออกแบบกิจกรรมการเรียนทั้ง
สองแบบในผู้เรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งมีความ
สามารถด้านการคิดในประเด็นที่ไม่ซับซ้อนหรือ
เปน็นามธรรมมากเกินไป ดังนัน้ ควรปรบักิจกรรม
และสถานการณ์ให้ค่อนข้างเป็นรูปธรรมและ
สามารถเข้าใจได้ง่าย 

 1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4MAT 
ควรปรับให้ง่าย เหมาะกับเวลาและศักยภาพของ 
ผู้เรียน รวมทั้งจำานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มควรจัด

ให้เหมาะสม 

 2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวิจยัครัง้ตอ่ไป 

 2.1 ควรทำาการวิจัยเปรียบเทียบผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างแบบ 4MAT และ
แบบสืบเสาะหาความรู้กับการเรียนรู้รูปแบบอื่น 
เช่น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎพีหปุญัญา การเรยีนรูโ้ดยใชส้มอง
เป็นฐาน การเรียนรู้แบบ Jigsaw การเรียนรู้แบบ 
CIPPA การเรียนรู้แบบใช้สถานการณ์จำาลอง 

 2.2 ควรทำาการวิจัยผลการจัดการเรียน
รู้ตัวแปรตามตัวอื่นๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ 

จติสาธารณะ การยอมรบันบัถอืตนเอง ทกัษะทาง
สังคม พฤติกรรมการเรียนรู้แบบนำาตนเอง ทักษะ
ชีวิต การรักความเป็นไทย การอยู่อย่างพอเพียง 
ความฉลาดทางอารมณ์ 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และ 
การยอมรับนับถือตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่าง
การจดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปุญัญา กบัการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
Comparisons of Learning Achievement, Analytical Thinking  
Abilities and Self-Esteem of Prathomsueksa 4 Students 
Who Learned Using Organization of Learning Based on the  
Multiple Intelligences Theory and SQ4R Learning Approach 
for Thai Language 

ศศิธร ไชยเทศ,1 นิราศ จันทรจิตร,2 สุมาลี ชูกำาแพง3 
Sasithorn Chaiyated,1 Nirat Jantharajit,2 Sumalee Chookhampaeng3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี 
พหปัุญญาและแบบ SQ4R กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และศกึษา
ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองแบบ 2) เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์และ
การยอมรับนับถือตนเองของนักเรียน ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองแบบ และ  
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และการยอมรับนับถือตนเองของนักเรียน 
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สองแบบ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
บ้านโพนบก อำาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำานวน 2 ห้องเรียน 
ห้องละ 23 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม แล้วจับสลากเป็นกลุ่มทดลองที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา และกลุ่มทดลองที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาและแบบ SQ4R 2) แบบทดสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ 4) แบบวัดการยอมรับนับถือตนเอง สถิติที่ใช้

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1 M. Ed. Candidate in Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Mahasarakham University 
2 Assistant Professor, Faculty of Education, Mahasarakham University 
3 Lecturer, Faculty of Science, Mahasarakham University
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ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบสมมุติฐานใช้ 
paired t-test และ Hotelling T2 

 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

 1. แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปุญัญาและแบบ SQ4R กลุม่สาระการเรยีน
รู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.02/87.50 และ 82.65/80.22 มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.6941 และ 0.5380 ตามลำาดับ 

 2. นกัเรยีนที่ได้รบัการจัดกิจกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎีพหปุญัญาและแบบ SQ4R มกีารคดิ
วิเคราะห์และการยอมรับนับถือตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การคิดวิเคราะห์ และการยอมรับนับถือตนเอง สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ SQ4R อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .017 

คำาสำาคัญ: การเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีพหุปัญญา, การเรียนรู้แบบ SQ4R, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,  
การคิดวิเคราะห์, การยอมรับนับถือตนเอง 

Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to develop the plans of organization of learning 
based on the multiple intelligences theory and SQ4R learning approach for Thai language 
with required efficiencies of 80/80, and find out effectiveness indices of these two developed 
learning plans, 2) to compare analytical thinking abilities and self-esteem of students between  
before and after using the two mentioned approaches, and 3) to compare learning  
achievement, analytical thinking abilities, and self-esteem of the students who learned using 
different learning approaches. The sample used in this study consisted of 46 Prathomsueksa 
4 students attending Ban Phonbok School, Phon Sawan district, Nakhon Phanom province in 
the second semester of the academic year 2010, obtained using the cluster random sampling 
technique. They were randomly divided into two experimental groups, 23 students each, in 
which the experimental group 1 used the organization of learning based on the multiple  
intelligences theory and the experimental group 2 used SQ4R learning approach. The  
instruments used for the study comprised of 1) 2 types of learning plans as mentioned, 2) a 
learning achievement test, 3) an analytical thinking ability test, and 4) a scale of self-esteem. 
The statistics used for analyzing data were mean, standard deviation, percentage, and paired 
t-test and Hotelling T2 were employed for testing hypotheses. 
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 The results of the study were as follows: 

 1. The learning organization based on the multiple intelligences theory and SQ4R 
learning approach for Thai language, Prathomsueksa 4 level had efficiencies of 89.02/87.50 
and 82.65/80.22, the effectiveness indices of 0.6941 and 0.5380, respectively. 

 2. The students who learned using the organization of learning based on the multiple 
intelligences theory and SQ4R learning approach showed gains in analytical thinking abilities 
and self-esteem from before learning at the .05 level of significance. 

 3. The students who learned using the organization of learning based on the multiple 
intelligences theory showed higher learning achievement, analytical thinking abilities, and 

self-esteem than the students who learned using SQ4R learning approach at the .017 level 
of significance. 

Keywords: learning based on the multiple intelligences theory, SQ4R learning approach, 
learning achievement, analytical thinking ability, self-esteem 

บทนำา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้กำาหนดคุณภาพผู้เรียนภาษา
ไทยให้มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารได้อย่างดี สามารถอ่าน เขียน ฟัง ดู พูดได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ สามารถคิดวเิคราะห์ วจิารณ ์
คิดสร้างสรรค์ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การ
แสวงหาความรู้และใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาตน 
ตลอดจนเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย 
ภูมิใจ ชื่นชมในวรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาของคนไทย สามารถนำาทักษะภาษา
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามสถานการณ์และบุคคล (สำานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 5) แต่
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยที่ผ่าน
มายังไม่ประสบผลสำาเร็จเท่าที่ควร การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียน
รู้ภาษาไทยแต่ละชั้นยังอยู่ในระดับต่ำา สอดคล้อง
กับการประเมินระดับสถานศึกษาของโรงเรียน
บ้านโพนบก สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศกึษานครพนม เขต 2 มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนภาษาไทยทุกระดับชั้นเฉลี่ยร้อยละ 63.69 
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจจากเกณฑ์ที่โรงเรียน
กำาหนดไว้ร้อยละ 80 ผลการวิเคราะห์บริบทการ
เรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนบ้านโพนบก 
พบว่า ยังมีความต้องการที่จะพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาไทยให้ส่งผลต่อทักษะการใช้ภาษาไทยของ
นักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการอ่าน 
นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้แต่ไม่สามารถ
จับใจความสำาคัญหรือคิดวิเคราะห์เนื้อหาที่อ่านได้ 
ทำาให้การอ่านเป็นสมรรถภาพที่มีผลการเรียนต่ำา 
ซึ่งสาเหตุของปัญหา พบว่า ครูยังจัดกิจกรรมการ
เรียนให้นักเรียนจดจำาความรู้มากกว่าให้นักเรียน
คิดวิเคราะห์ ตีความเรื่องที่อ่าน นอกจากนั้น ยัง
ขาดการกระตุ้นให้นักเรียนมีความรู้สึกสนใจเรียน
รู้และมีนิสัยการคิดค้นหาคำาตอบ หรือแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองเท่าที่ควร ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนค่อนข้างต่ำา (โรงเรียนบ้านโพนบก, 
2550: 4-6) 

 การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 
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เป็นการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการสู่พหุปัญญา เริ่มจากการวิเคราะห์
ผู้เรียนโดยการสำารวจความสนใจ พยายามใช้
ศกัยภาพผูเ้รยีนใหม้สีว่นรว่มในการวางแผนการจดั
กจิกรรม สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ไดร้บั
ประสบการณ์ตรงโดยการปฏิบัติจริง ผู้สอนคอย
ชี้แนะให้ผู้เรียนรู้วิธีรวบรวมเนื้อหา การสรุปและ
แกปั้ญหาด้วยตนเอง แบง่กลุม่การทำางานตามที่ได้
รับมอบหมาย คำานึงถึงหลักประชาธิปไตยในการ
เรียนรู้ จัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบขั้นตอนที่เกี่ยว
เนื่องกันโดยตลอดและสอดคล้องกับการพัฒนา
พหุปัญญา กระบวนการพัฒนาจะเน้นการระดม
สมองของผู้เรียนร่วมกับผู้สอน ส่วนด้านกิจกรรม
ผู้เรียน ออกแบบให้เป็นเรื่องสนุกท้าทาย ผู้เรียน
ได้เรยีนตามความตอ้งการของตนเองเตม็ศกัยภาพ 
มีความรับผิดชอบ มีประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานจนค้นพบตัวเอง
ในเรื่องความถนัดและวิธีการเรียนรู้ของตนเอง มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกคิดอย่างหลากหลาย มี
ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ สามารถวิเคราะห์
วิจารณ์ผลงานด้วยหลักการและเหตุผล ยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่น ฝึกความสนใจใฝ่หาความ
รู้อย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานด้วยความเพลิดเพลิน 
มีความชื่นชมและเห็นคุณค่า (นิราศ จันทรจิตร, 
2553: 160) การจดักจิกรรมการเรยีนโดยประยกุต์
ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็ม
ศกัยภาพ เป็นคนด ีคนเกง่ มคีวามสขุ อยู่ในสงัคม
ได้เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะทำาประโยชน์ให้กับ
สังคมต่อไป (พีระ รัตนวิจิตร และคณะ, 2544: 9) 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R 
(Survey, Question, Read, Recite, Review, 
Reflect) พัฒนามาจากการเรียนแบบ SQ3R 
(Survey, Question, Read, Recite, Review) 
ซึ่งเป็นแนวคิดของ Robinson (1961, อ้างถึงใน  
พรนิภา บรรจงมณี, 2548: 29-30) เป็นวิธีการ

เรียนรู้ด้านการอ่านที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเลือก
สิ่งที่เขาคาดว่าจะรู้จากเรื่องที่อ่าน เข้าใจแนวคิด
ของเรื่องที่อ่านอย่างรวดเร็ว จดจำาได้ดี และ
ทบทวนเรื่องราวที่อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ได้เพิ่มขั้นตอนการเขียน 
เพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจในลักษณะของ
การเขียนสรุปใจความ เป็นวิธีการตรวจสอบความ
เขา้ใจเรือ่งทีอ่า่นของผูเ้รยีนโดยเขยีนสรปุใจความ
เพียงประโยคเดียว ซึ่งเป็นการสร้างความคงทน
ในการจำา การเรียนแบบ SQ4R จะช่วยสร้างนิสัย
ในการอ่านที่ดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น  
ผู้เรียนยังได้ประโยชน์ คือ เรียนรู้ที่จะจับใจความ
สำาคัญอย่างรวดเร็ว เข้าใจเนื้อหาที่มีความยากได้
ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันการสอนแบบ SQ4R ยัง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ซึ่ง
มีบทบาทสำาคัญในการทำาความเข้าใจเรื่องที่อ่าน 
เพราะโครงสร้างมีหน้าที่ช่วยให้ผู้อ่านค้นหาและ
เลือกข้อมูลที่ต้องการในการตอบคำาถามและยัง
ช่วยตีความเรื่องที่อ่านอีกด้วย หากมีข้อมูลบาง
สว่นหายไปการใชโ้ครงสรา้งความรูจ้ะชว่ยทบทวน
ขอ้มลูจากความทรงจำาของตนเพือ่ทำาใหเ้รือ่งราวที่
ขาดหายไปสมบูรณ์ขึ้น 

 จากสภาพปัญหาและความสำาคัญดัง
กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษา
ไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จึงมีความสนใจ
และต้องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และ
คุณลักษณะการยอมรับนับถือตนเองให้เพิ่มสูงขึ้น
ดว้ยการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปุญัญาและแบบ 
SQ4R เพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ
พฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนของครผููเ้กีย่วขอ้ง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาและแบบ 
SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามเกณฑ์ 
80/80 และศกึษาดัชนปีระสทิธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองแบบ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์และ
การยอมรับนับถอืตนเองของนกัเรยีน ระหวา่งกอ่น
และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองแบบ 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน การคิดวิเคราะห์ และการยอมรับนับถือ
ตนเองของนักเรียน ระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สองแบบ 

สมมติฐานของการวิจัย
 1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหุปัญญาและแบบ SQ4R มี
การคดิวเิคราะหแ์ละการยอมรบันบัถอืตนเอง หลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาและแบบ SQ4R 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และ
การยอมรับนับถือตนเอง แตกต่างกัน 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวจิยัครัง้นี ้ไดแ้ก ่นกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
นาขมิน้โพนบกนาใน สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ภาคเรยีนที ่2 ปกีาร
ศึกษา 2553 จากโรงเรียน 6 โรง กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านโพนบก จำานวน 2 
ห้องเรียน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random 
sampling) แล้วจับสลากได้นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4/1 เป็นกลุ่มทดลองที่ 1 จัดการเรียนรู้

ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา และชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4/2 เป็นกลุ่มทดลองที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
แบบ SQ4R 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีพหุปัญญาและแบบ SQ4R เรื่อง ชีวิตที่
ถกูเมนิ หอ้งสมดุปา่ และการผจญภยัของสดุสาคร 
แบบละ 10 แผน 

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ มีค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อตั้งแต่ .23-.75 ค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ .92 

 3. แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ ชนิด
ปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 25 ข้อ มีค่าความยาก
ตั้งแต่ .46-.65 ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .29-.76 
และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .85 

 4. แบบวัดการยอมรับนับถือตนเอง ชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 3 ระดับ 
จำานวน 30 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .30-.58 
และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .82 

 การดำาเนินการวิจัย 

 1. ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) ทั้ง 2 
กลุ่ม ด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดการ
ยอมรับนับถือตนเอง 

 2. ดำาเนินการทดลองจัดการเรียนรู้ตาม
ตาราง โดยกลุม่ทดลองที ่1 จดัการเรยีนรูต้ามแนว
ทฤษฎีพหุปญัญา และกลุม่ทดลองที ่2 จัดการเรยีน
รู้แบบ SQ4R ใช้เวลาเรียนกลุ่มละ 20 ชั่วโมง 

 3. ทดสอบหลังเรียน (post-test) หลัง
จดัการเรยีนรูส้ิน้สดุลงดว้ยแบบทดสอบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ และ
แบบวัดการยอมรับนับถือตนเอง ฉบับเดียวกันกับ
ที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาและ
แบบ SQ4R โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และร้อยละ 

 2. การหาคา่ดชันปีระสทิธผิลของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
และแบบ SQ4R โดยการใช้สูตรคำานวณหาค่าดัชนี
ประสิทธิผล 

 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการคิด
วิเคราะห์ และการยอมรับนับถือตนเองของ
นกัเรยีน ระหวา่งก่อนและหลงัการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งสองแบบ โดยใช้ paired t-test 

 4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และการยอมรับ
นบัถอืตนเองของนกัเรยีน ระหวา่งการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สองแบบ โดยใช้ Hotelling T2 

ผลการวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาและแบบ SQ4R กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.02/87.50 และ 
82.65/80.22 มค่ีาดัชนปีระสทิธิผลเท่ากับ 0.6941 
และ 0.5380 ตามลำาดับ 

 2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหุปัญญาและแบบ SQ4R มี
การคดิวเิคราะหแ์ละการยอมรบันบัถอืตนเอง หลงั
การจัดกจิกรรมสงูกวา่ก่อนการจดักิจกรรมอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3. นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และการยอมรับ
นับถือตนเอง สูงกว่านักเรียนที่ ได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .017 

อภิปรายผล 
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
เท่ากับ 89.02/87.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 
ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีมีสาเหตุจากแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มีกระบวนการพัฒนาตามขั้น
ตอนอย่างเป็นระบบ และออกแบบกิจกรรมการ
เรียนที่เหมาะสม ได้แก่ ได้ศึกษาหลักสูตร ศึกษา
แนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามตวัชีวั้ด จดั
ให้ผู้เรียนทำางานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน มีการ
มอบหมายให้ทำางานร่วมกันตามกรอบใบงาน มี
การประเมนิเปน็ระยะเพือ่กระตุน้ใหผู้เ้รยีนมคีวาม
กระตอืรอืรน้ในการทำางาน จัดให้เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
มีกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะกับผู้เรียน สามารถ
คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีโอกาสทำากิจกรรม
ด้วยตนเองและทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ ผู้เรียน
เป็นผู้ลงมือปฏิบัติมากที่สุด ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะ 
ส่งเสริมให้กิจกรรมดำาเนินไปตามจุดมุ่งหมาย  
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้พฤติกรรมการแสดงออก และ
จัดกิจกรรมการปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับคุณลักษณะ
หรอืตวัชีวั้ดพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความสามารถทาง
พหุปัญญาด้านต่างๆ ของผู้เรียน เพื่อใช้กิจกรรม
ทางพหปุญัญาเปน็สือ่นำาไปสูก่ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น (กรมวิชาการ, 2551: 
4-5) สอดคล้องกับผลการศึกษาของจารุวรรณ 
คาโส (2549: 96) ที่ ได้พัฒนาสติปัญญาของ
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ดว้ยการจัดกจิกรรม
การเรียนรู้ภาษาไทยโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
พหุปัญญา พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.33/83.95 

 ประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรมการ
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เรียนรู้แบบ SQ4R เท่ากับ 82.65/80.22 สูงกว่า
เกณฑท์ีต่ัง้ไว ้80/80 ทีเ่ปน็เชน่นีเ้นือ่งจากผู้วจิยัได้
พัฒนาแผนตามข้ันตอนอย่างเปน็ระบบ กิจกรรมมี
ลักษณะเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ค้นหาคำาตอบ
ด้วยตนเอง แต่ละขั้นตอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ฝึกกลวิธีต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการอ่าน 
เช่น ขั้นสำารวจ เป็นการตรวจสอบแบบคร่าวๆ ว่า
เนื้อหาในบทนั้นมีความยาวมากน้อยเพียงใด ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการจับใจความสำาคัญอย่าง
คร่าวๆ และดหูวัขอ้ยอ่ยในแตล่ะบท รวมถงึคำาถาม
และสรุปใจความท้ายบทด้วยเพื่อนำาไปตั้งคำาถาม
ที่ได้มาจากบทอ่านเพื่อถามตัวเอง ซึ่งเป็นคำาถาม
ที่เกี่ยวข้องกับใจความสำาคัญในบทนั้นๆ จะช่วย
ใหก้ารอา่นเปน็ไปอยา่งมจีดุหมายและจบัประเดน็ที่
สำาคญัได ้ในขัน้ตัง้คำาถามนีเ้ปน็กจิกรรมทีส่นบัสนนุ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้วางแผนควบคุมและปรับปรุง
วิธีการท่ีจะทำาให้บรรลุเป้าหมายในการอ่านด้วย
ตนเอง เขา้ใจจุดประสงค ์เลอืกยทุธวธิทีีเ่หมาะสม
เพื่อการตัดสินใจและการประเมินความเข้าใจของ
ตน 

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.6941 แสดงว่าผู้เรียนมีความ
ก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 69.41 ที่เป็นเช่น
นี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญาส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้ใช้สติปัญญาหลายๆ ด้านไปพร้อมกัน โดยสติ
ปัญญาด้านต่างๆ ทำางานร่วมกันหรือส่งเสริมซึ่ง
กันและกัน (เยาวภา เดชะคุปต์, 2544: 4) ทฤษฎี
พหุปัญญาได้บ่งชี้ถึงความเป็นอัจฉริยะของแต่ละ
บุคคลที่แตกต่างกันหรือความสามารถพิเศษของ
แตล่ะบคุคลเพ่ือใชใ้นการแก้ปญัหาในสถานการณ์
ต่างๆ ฝึกให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จากกิจกรรม
ต่างๆ นอกเหนือจากการนั่งเรียนในห้อง ผู้วิจัยได้

จัดรูปแบบการเรียนที่มีการปฏิบัติกิจกรรมทั้งราย
กลุม่และรายบคุคล มกีารนำาเสนอผลงานแกเ่พือ่น
ในชัน้เรยีนให้รบัรู ้โดยครผููส้อนประเมนิพฤตกิรรม
การเรียนและผลการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน
ไปพร้อมด้วย จากน้ันผู้เรียนได้นำาความรู้ที่ได้ไป
ใช้อธิบายเหตุการณ์ สถานการณ์หรือประยุกต์
ใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
มั่นใจในองค์ความรู้ใหม่ในบริบทที่มีความหลาก
หลายมากยิ่งขึ้น ครูและผู้เรียนได้ร่วมกันตรวจ
สอบข้อมูลผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ทั้งหมดว่าบรรลุผลหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งมีการ
รับรู้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข 
สดุทา้ยเปน็การทดสอบความเขา้ใจของผูเ้รยีนเพือ่
ให้รับรู้ความสามารถของตนเอง และเตรียมเป็น
ความรู้พื้นฐานการเรียนรู้ครั้งต่อไป สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของประทินทิพย์ พรไชยยา (2552: 
125) ที่ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การคดิวิเคราะหแ์ละเจตคตติอ่การเรยีนภาษาไทย
ชุดภาษาเพื่อชีวิต (ภาษาพาที) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตาม 
แนวทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดการเรียนรู้แบบ 
ซิปปา พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเท่ากับ 
.7076 

 ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบ SQ4R มีค่าเท่ากับ 0.5380 แสดง
ว่าผูเ้รยีนมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรอ้ยละ 53.80 
ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากแต่ละขั้นตอนของการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ SQ4R จะกระตุน้ให้ผูเ้รยีน
ได้ฝึกคิดตลอดเวลา กล้าแสดงความคิด มีความ
กระตอืรอืรน้ในการเรยีน มอีสิระในการคดิทัง้ราย
กลุ่มและรายบุคคล เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้
เรียนได้ฝึกกลวิธีต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
การอ่าน นับตั้งแต่ขั้นสำารวจความยาวของเนื้อหา
ในบท การจับใจความสำาคัญ การดูหัวข้อย่อยใน
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แต่ละบท การสรุปใจความท้ายบท การตั้งคำาถาม 
ผู้เรียนได้วางแผนปรับปรุงกระบวนการอ่านด้วย
ตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับผล
การศึกษาของรัตนภัณฑ์ เลิศคำาฟู (2547: 50) ที่
ได้ศึกษาการใช้วิธีการสอนแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ 
ในการสอนอ่านจับใจความสำาคัญ สำาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผล
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ เอส คิว 
โฟร์ อาร์ เท่ากับ .6208 

 3. นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีการคิด
วิเคราะห์และการยอมรับนับถือตนเอง หลังการ
จัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัยข้อ 1 เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย เน้นพฤติกรรมการแสดงออกของผู้
เรียน จัดกิจกรรมที่แสดงถึงความสามารถทาง
พหุปัญญาด้านต่างๆ ของผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่
สนบัสนนุใหผู้เ้รยีนคดิวเิคราะห ์ใชเ้หตผุลประกอบ
โดยเชื่อมโยงกับบริบทเนื้อหาและสถานการณ์ที่
ใช้ในบทเรียน ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ที่หลากหลายเปรียบเทียบในเชิงบวกและเชิงลบ 
สามารถนำามาสังเคราะห์เป็นทางเลือกประกอบ
การตัดสินใจ กิจกรรมมุ่งเน้นการแสดงความ
คิดเห็นและใช้องค์ความรู้ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ซึ่ง
มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติกิจกรรมที่เชื่อม
โยงกับความสามารถทางปัญญาของผู้เรียนทั้ง
ในด้านภาษา ด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ด้าน
มิติสัมพันธ์ ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ ซึ่งล้วนเป็น
พฤตกิรรมการเรยีนทีมี่คณุคา่ตอ่การใชส้ตปิญัญา
ด้านการคิดวิเคราะห์จำาแนก จัดกลุ่มหรือประเภท
ข้อมูลความรู้ ด้านความสำาคัญ การคิดเชิงความ
สัมพันธ์ เกี่ยวข้องรวมทั้งการคิดเชิงหลักการ สิ่ง
เหลา่นีจ้ะเปน็ปจัจยัสำาคญัสง่ผลใหผู้เ้รยีนเกดิความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์ที่มีเหตุผล ช่วยให้เกิด
การเชื่อมโยงจากความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ช่วย
จัดเนื้อหาความรู้ให้อยู่ในลักษณะชีวิตเหมือนจริง
ที่เอื้อต่อการนำาไปใช้ในชีวิตจริง สอดคล้องกับผล
การศกึษาของเสรรีตัน์ อามาตย ์(2550: 100-101) 
ที่ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรือ่งอาหารดมีคีณุภาพ ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 โดย
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา พบว่า นักเรียน
มีความสามารถการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของจันทร์ฉาย  
ปักเขตานัง วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ และรัถพร  
ซังธาดา (2550: 73) ที่ได้ศึกษาผลการเรียนรู้ 
ภาษาไทยโดยบรูณาการทฤษฎีพหปุญัญาประกอบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์
ภาษา เรื่องนกแขกเต้าผู้กตัญญู พบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 

 นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบ SQ4R มีการคิดวิเคราะห์และการยอมรับ
นับถือตนเอง หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ 1 เนื่องจาก
กิจกรรมการเรียนมีความหลากหลาย ไม่น่าเบื่อ 
ผู้เรียนเรียนแล้วรู้สึกสนุก ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และ
สามารถตอบสนองแนวคิดจากบทอ่านได้จากการ
หาคำาตอบของคำาถามต่างๆ รวมถึงการที่ผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากบทอ่านเข้ากับ
ความรู้และประสบการณ์เดิมของตนได้ในการ
เขยีนบนัทกึสะทอ้นความคดิ สอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของพรนิภา บรรจงมณี (2548: 63) ที่ได้ศึกษา
การใช้วิธีเทคนิค SQ4R เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
ในการอา่นภาษาองักฤษและการคิดไตร่ตรองของ
ผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจในการอ่านหลัง
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การจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 

 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
พหุปัญญา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
วิเคราะห์ และการยอมรับนับถือตนเอง สูงกว่า
นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
SQ4R อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .017 
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ 2 เนื่องจาก
แนวทฤษฎีพหุปัญญาต้องมีกิจกรรมเฉพาะในการ
พัฒนาแต่ละด้าน และใช้กิจกรรมหลากหลาย
ประเภททั้งกิจกรรมที่ให้ได้รับรู้และกิจกรรมให้ได้
แสดงออกในสิ่งที่เรียนรู้ เช่น ในการรับรู้ข้อมูล
ความรู้ คนเก่งภาษา อาจจะทำากิจกรรมการฟัง 
การอ่านหนังสือ คนเก่งด้านตรรกะ ใช้วิธีการ
สำารวจ สังเกตให้ได้ข้อมูลต่างๆ คนเก่งด้านพื้นที่ 
ใช้วิธีการเรียนรู้จากแผนผัง ความรู้จะถูกส่งผ่าน
ไปยังสมองให้รับรู้ และนำาไปประมวลผลโดยวิธี
การต่างๆ ทั้งการวิเคราะห์จัดระบบเชื่อมโยง และ
เก็บความรู้เหล่านั้นไว้ในสมอง เพื่อให้ความรู้ที่
เก็บไว้มีความคงทนยืนยาว ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนแสดงออกด้วยวิธีการที่แตกต่างกันตาม
ความเก่ง ตามกิจกรรมการพัฒนาแต่ละด้าน รวม
ทั้งสถานการณ์ สื่อ และผลที่เกิดขึ้นจากการทำา
กิจกรรมดังกล่าว โดยยึดหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
จิตวิทยาการเรียนรู้ ได้ออกแบบการเรียนรู้ท่ีเน้น
กิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้การคิดอย่างมีระบบ 
มีเหตุผล นักเรียนได้แสดงออก สนุกสนาน ได้
เล่นบทบาทสมมุติ ร้องเพลง เล่นเกม รวมทั้งได้
คิดค้นหาคำาตอบ ซึ่งช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนสงูขึน้ อกีทัง้กิจกรรมการเรียนรูเ้อ้ือให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ ค้นพบความรู้จากการปฏิบัติ และเรียน
รู้อย่างมีความสุข ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง ไดป้ฏบิตักิจิกรรมทีห่ลากหลาย ทา้ทาย
ความสามารถหลายด้าน และยังเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมบุคคลท่ีมีความแตกต่างกันหรือ

ความสามารถพิเศษที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุผลดัง
กล่าวจึงทำาให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์และการ
ยอมรับนับถือตนเองสูงกว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ SQ4R สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Dillihunt (2004: 4354-A) พบว่า นักเรียนที่เรียน
ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามีคะแนนทดสอบหลัง
เรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการ

เรียนแบบบรรยาย 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช ้

 1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล ทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การคิดวิเคราะห์และการยอมรับนับถือ
ตนเองสงูขึน้ ดงันัน้ ครคูวรนำาการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้ดังกล่าวไปใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญา เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุ
ปัญญาทั้ง 8 ด้านในแต่ละแผน มีกิจกรรมพหุ
ปัญญาบางด้านที่นำามาปรบัเป็นกจิกรรมการเรียน
รู้ได้ยาก ได้แก่ ด้านดนตรี ด้านมิติสัมพันธ์ ผู้สอน
สามารถปรับเป็นกิจกรรมเสริมหรือสนับสนุนบท
เรยีนแทนการเปน็กจิกรรมหลกั เชน่ ใชเ้สยีงดนตรี
เบาๆ ให้ผูเ้รยีนฟงัควบคูไ่ปกบัการทำากจิกรรมหลกั
ในสถานการณ์ที่เหมาะสม 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรทำาการวิจัยเปรียบเทียบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาหรือ
แบบ SQ4R กบัการเรยีนรูแ้บบอืน่ เชน่ แนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสท์ แบบ CIPPA แบบอุปนัยและ
นิรนัย กลุ่มร่วมมือแบบ Jigsaw การใช้ปัญหาเป็น
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ฐาน การใช้สมองเป็นฐาน 

 2.2 ควรทำาการวิจัยผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาและแบบ 
SQ4R ที่มีต่อตัวแปรตามด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต จิต

สาธารณะ เจตคตติอ่การเรยีนวิชาภาษาไทย ความ
คิดสร้างสรรค์ ความฉลาดทางอารมณ์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการสื่อสาร 
นิสัยรักการอ่าน 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ และความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA 
และแบบ 4MAT เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร
เศษส่วน 
Comparisons of Learning Achievement, Mathematical  
Reasoning Ability, and Analytical Thinking Ability of  
Prathomsueksa 6 Students between Using Learning  
Organization of the CIPPA Model and 4MAT Learning Model 
Entitled Fractions, Addition, Subtraction, Multiplication, and 
Division of Fractions 

มงคล ศิริสวัสดิ์,1 นิราศ จันทรจิตร,2 สุมาลี ชูกำาแพง3 
Mongkol Sirisawasdi,1 Nirat Jantharajit,2 Sumalee Chookhampaeng3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA และ
แบบ 4MAT เรื่องเศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสอง
แบบ 3) เปรียบเทยีบความสามารถการให้เหตผุลทางคณติศาสตรแ์ละความสามารถการคดิวิเคราะหข์อง
นักเรียน ระหวา่งก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ัง้สองแบบ และ 4) เปรยีบเทยีบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความสามารถการให้เหตผุลทางคณติศาสตรแ์ละความสามารถการคดิวิเคราะห์
ของนักเรียนหลังเรียน ระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA และแบบ 4MAT 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าแร่วิทยา สำานักงานเขตพื้นที่การ
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ศึกษาสกลนคร เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำานวน 60 คน จาก 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม จัดเป็นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ CIPPA และแบบ 4MAT 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบความ
สามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และ 4) แบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ใน
การวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test 
(dependent samples) และ Hotelling T2 

 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA และแบบ 4MAT เรื่องเศษส่วน และการบวก 
การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.62/77.08 และ 
78.42/76.67 ตามลำาดับ 

 2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA และแบบ 4MAT มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.5614 และ 0.5513 ตามลำาดับ 

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA และนักเรียนที่เรียนรู้แบบ 4MAT 
มคีะแนนความสามารถการให้เหตผุลทางคณติศาสตรแ์ละความสามารถการคดิวิเคราะหห์ลงัเรยีนสงูกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ CIPPA มคีวามสามารถการใหเ้หตผุลทาง
คณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .017 แต่นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถการคิดวิเคราะห์ หลัง
เรียนไม่แตกต่างกัน 

คำาสำาคัญ: การเรียนรู้แบบ CIPPA, การเรียนรู้แบบ 4MAT, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความสามารถ
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์, ความสามารถการคิดวิเคราะห์ 

Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to develop plans for learning organization using  
the CIPPA model and 4MAT model with required efficiencies of 75/75; 2) to find out  
effectiveness indices of those two types of learning activities; 3) to compare mathematical 
reasoning ability, and analytical thinking ability of the students who learned using different 
learning approaches before and after learning; and 4) to compare learning achievement, 
mathematical reasoning ability, and analytical thinking ability of the students who learned  
using different learning approaches. The sample used in this study consisted of 60  
Prathomsueksa 6 students from 2 classrooms, 30 students each, attending Tarae Witthaya 
School under the Office of Sakon Nakhon Educational Area Zone 1 in the first semester of 
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the academic year 2010, obtained using the cluster random sampling technique. They were 
randomly divided into two experimental groups. The instruments used for the study comprised 
1) two types of plans for learning organization using the CIPPA model and 4MAT model,  
2) a learning achievement test, 3) a mathematical reasoning ability test, and 4) an analytical 
thinking ability test. The statistics used for analyzing data were mean, standard deviation, 
percentage, and the t-test (dependent samples) and Hotelling T2 were employed for testing 
hypotheses. 

 The results of the study were as follows: 

 1. The plans for learning organization using the CIPPA model and the 4MAT model 
had efficiencies of 79.62/77.08 and 78.42/76.67, respectively. 

 2. The plans for learning organization using the CIPPA model and the 4MAT model 
had effectiveness indices of 0.5614 and 0.5513, respectively. 

 3. The students who learned using organization of the CIPPA model and the 4MAT 
model showed gains in mathematical reasoning ability and analytical thinking ability from 
before learning at the .05 level of significance. 

 4. The students who learned using organization of the CIPPA model showed higher 
mathematical reasoning ability than those who learned using 4MAT model at the .017 level of 
significance. However, these two groups of the students did not show learning achievement 
and analytical thinking ability differently. 

Keywords: CIPPA learning model, 4MAT learning model, learning achievement, mathematical 
reasoning ability, analytical thinking ability 

บทนำา 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องใช้ในชีวิต
ประจำาวนั เพราะมคีวามสมัพนัธก์บักจิกรรมในชวีติ
ของคน การเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิด
ทักษะในการคิดคำานวณ เป็นพื้นฐานสำาคัญในการ
ศึกษาวิชาอื่น ช่วยพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถ
คดิแกปั้ญหาและอยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ  
(กรมวิชาการ, 2544: 1) รวมทั้งตระหนักถึง

ความสมเหตุสมผลของคำาตอบ การใช้ความรู้และ
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้เหตุผล 
ประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่ าง 
เหมาะสม ใชภ้าษาและสญัลกัษณท์างคณติศาสตร์
ในการสือ่สาร การสือ่ความหมายและการนำาเสนอ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเชื่อมโยง
ความรูต้า่งๆ กบัศาสตรอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การ
พฒันาความคดิสรา้งสรรค ์(กระทรวงศกึษาธกิาร, 
2551: 55-56) 

 การจดัการเรยีนการสอนวิชาคณติศาสตร ์
พบว่ายังมีปัญหาที่สำาคัญ คือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่ำากว่าร้อยละ 
50 เชน่ คะแนนผลการทดสอบ O-NET ชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 ระดับประเทศ มี
คะแนนเฉลีย่ 35.88 (สถาบนัทดสอบทางการศกึษา
แห่งชาติ, 2552: เว็บไซต์) รวมทั้งการประเมิน
ผลการเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบว่าในปี
การศึกษา 2552 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 38.42 
(สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1, 
2552: เว็บไซต์) และจากรายงานการประเมินผล
การเรยีนรูร้ะดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 โรงเรยีนทา่
แร่วิทยา พบว่าการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
มีปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำา
เช่นเดียวกัน คือมีคะแนนเฉลี่ยเพียง 39.73 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายเนื้อหาแล้วปรากฏว่าหน่วย
การเรียนรู้ที่ 7 เรื่องเศษส่วน และการบวก การ
ลบ การคูณ การหารเศษส่วน มีคะแนนเฉลี่ยต่ำา
กว่าเนื้อหาอื่น (โรงเรียนท่าแร่วิทยา, 2553: 16) 

 ปัญห าก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร สอน
คณิตศาสตร์ อาจมีสาเหตุจากระดับสติปัญญาพื้น
ฐาน ความรู้เดิมของนักเรียน และการจัดกิจกรรม
การเรียนของครูยังเน้นวิธีการเรียนแบบเดิม ขาด
การสนับสนุนให้ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล การคิด
วิเคราะห์และการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ทั้ง
ท่ีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว
เป็นสิ่งสำาคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาการคิดระดับสูงในวิชาคณิตศาสตร์ (กรม
วิชาการ, 2546: 21) การแก้ปัญหาการเรียน
คณิตศาสตร์วิธีหนึ่งที่เหมาะสม ได้แก่ การจัดการ
เรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA model) ซึ่งใช้หลัก
การเรียนรู้ 5 แนวคิด คือ การสร้างสรรค์ความรู้ 
(constructivism) กระบวนการกลุม่และการเรยีน
แบบร่วมมือ (group process and co-operative 
learning) ความพร้อมในการเรียนรู้ (learning 
readiness) การเรียนรู้กระบวนการ (process 
learning) และการถ่ายโอนการเรียนรู้ (transfer 

of learning) มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
7 ขัน้ตอน ไดแ้ก ่1) ทบทวนความรูเ้ดมิ 2) แสวงหา
ความรู้ใหม่ 3) ศึกษาความเข้าใจข้อมูล 4) แลก
เปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 5) สรุปและจัด
ระเบียบความรู้ 6) ปฏิบัติหรือการแสดงความรู้
และผลงาน และ 7) ประยุกต์ใช้ความรู้ จะเห็นได้
ว่าผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมที่หลาก
หลาย และมโีอกาสสรา้งความรูด้ว้ยตนเองจากการ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมรอบตัว รวม
ทั้งการเชื่อมโยงความคิดที่เป็นเหตุและผล (ทิศนา 
แขมมณี, 2542: 11-17) ทำาให้นักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปทีี่ 2 มีความก้าวหนา้ในการเรยีนกลุม่สาระ
การเรยีนรูค้ณติศาสตร ์(อญัชนา สายสรอ้ย, 2550: 
120-121) 

 การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT เป็นอีกวิธี
หนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ เพราะ
เป็นนวัตกรรมการสอนที่มีรากฐานมาจากความ
สามารถในการทำางานที่แตกต่างกันของสมองซีก
ซ้ายและซีกขวารวมกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้
เรยีน การจดัการเรยีนแบบ 4MAT จะพฒันาสมอง
ผู้เรียนทั้ง 2 ซีกพร้อมๆ กัน มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) สร้างประสบการณ์ 
2) วิเคราะห์ประสบการณ์ 3) ปรับประสบการณ์
เป็นความคิดรวบยอด 4) มุ่งสู่หลักการ 5) ลงมือ
ปฏิบัติตามหลักการ 6) ปรับแต่งเป็นแนวคิดของ 
ตนเอง 7) วิเคราะห์เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ และ  
8) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (McCarthy, 1990: 
31-37) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
ช่วยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความ
ก้าวหน้าในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ธิดารัตน์ 
เขียวอ่อน, 2552: 89) 

 จากเหตุผลและความสำาคัญดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และความสามารถการ
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คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA 
และแบบ 4MAT เรื่อง เศษส่วน และการบวก การ
ลบ การคูณ การหารเศษส่วน เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนากระบวนการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CIPPA และแบบ 4MAT เรือ่ง เศษสว่น 
และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 
กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

 2. เพือ่ศกึษาดัชนปีระสทิธผิลของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองแบบ 

 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์และความสามารถการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองแบบ 

 4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีน ความสามารถการใหเ้หตผุลทางคณติศาสตร์
และความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
หลังเรียน ระหวา่งกลุม่ทีเ่รยีนดว้ยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ CIPPA และแบบ 4MAT 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ CIPPA และแบบ 4MAT มีความ
สามารถการใหเ้หตผุลทางคณติศาสตร ์และความ
สามารถการคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน 

 2. นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CIPPA และแบบ 4MAT มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถการให้เหตุผลทาง

คณิตศาสตร์และความสามารถการคิดวิเคราะห์
แตกต่างกัน 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปทีี ่6 โรงเรยีนทา่แรวิ่ทยา สำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาสกลนคร เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2553 จำานวน 4 ห้อง รวม 121 คน กลุ่มตัวอย่าง 
ไดแ้ก ่นกัเรยีนจำานวน 2 หอ้ง หอ้งละ 30 คน ไดม้า
โดยการสุม่แบบกลุม่ (cluster random sampling) 
และจับสลากได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 
เป็นกลุ่มทดลองที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
CIPPA และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 เป็น 
กลุ่มทดลองที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  
4MAT 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
CIPPA และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
4MAT รูปแบบละ 10 แผน 

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ มีค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อระหว่าง .22-.66 และค่าความเชื่อ
มั่นทั้งฉบับเท่ากับ .90 

 3. แบบทดสอบความสามารถการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก 
จำานวน 25 ข้อ มีค่าความยากระหว่าง .25-.72 
ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อระหว่าง .20-.74 และค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .80 

 4. แบบทดสอบความสามารถการคิด
วิเคราะห์ ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 25 ข้อ 
มีค่าความยากระหว่าง .27-.80 ค่าอำานาจจำาแนก
ระหว่าง .22-.76 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .87 
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 การดำาเนินการวิจัย 

 1. ทดสอบก่อนเรียน (pretest) ทั้ง 2 
กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบทดสอบความสามารถการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ และแบบทดสอบความสามารถการ
คิดวิเคราะห์ 

 2. จัดการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มทดลองทั้ง 
2 กลุ่ม ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
CIPPA และแบบ 4MAT ใช้เวลาเรียนกลุ่มละ 20 
ชั่วโมง 

 3. ทดสอบหลังเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียน 
(posttest) ท้ัง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบความสามารถ
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบ
ความสามารถการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นชุดเดียวกัน
กับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วเิคราะห์ประสทิธภิาพของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบ ด้วยการหาค่า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 

 2. วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ัง้สองรปูแบบ ดว้ย
การใช้สูตรคำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล 

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถ
การใหเ้หตผุลทางคณติศาสตร ์และความสามารถ
การคิดวิเคราะห์ ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนท้ังสองรูปแบบ โดยใช้สถิติ t-test แบบ  
dependent samples 

 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ความสามารถการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ และความสามารถการคิดวิเคราะห์ 
ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบ CIPPA กับ
แบบ 4MAT โดยใช้สถิติ Hotelling T2 

ผลการวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
CIPPA และแบบ 4MAT เรื่อง เศษส่วน และการ
บวก การลบ การคณู การหารเศษสว่น ชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.62/77.08 
และ 78.42/76.67 ตามลำาดับ 

 2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
CIPPA และแบบ 4MAT มีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.5614 และ 0.5513 ตามลำาดับ 

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ CIPPA และนักเรียนที่เรียนด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT มีคะแนน
ความสามารถการใหเ้หตผุลทางคณติศาสตร ์และ
ความสามารถการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบ CIPPA มีความสามารถการให้เหตุผล
ทางคณติศาสตร ์สงูกว่านักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .017 แต่นักเรียนทั้งสองกลุ่มมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถการ
คิดวิเคราะห์ หลังเรียนไม่แตกต่างกัน 

อภิปรายผล 
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูแ้บบ CIPPA เรือ่งเศษสว่น และการบวก 
การลบ การคณู การหารเศษสว่น ชัน้ประถมศกึษา
ปทีี ่6 เทา่กบั 79.62/77.08 หมายความว่านกัเรยีน
ได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการเรียน การ
ประเมนิผลการปฏบิตักิจิกรรมตามใบงานระหว่าง
เรียน และคะแนนทดสอบย่อยท้ายแผนคิดเป็น
ร้อยละ 79.62 และคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 77.08 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ ผลการวิจัย 
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พบเช่นนี้ เนื่องจากผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักการเรียนรู้แบบ CIPPA ซึ่งมี  
5 แนวคิดหลัก ได้แก่ การสร้างสรรค์ความรู้ 
กระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบร่วมมือ ความ
พร้อมในการเรียนรู้ การเรียนรู้กระบวนการ และ
การถ่ายโอนการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี, 2542: 
11) กิจกรรมเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็ม
ความสามารถ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ 
ไดช้ว่ยเหลอืกนัในระหวา่งการเรยีนรู ้นกัเรยีนจงึไม่
เบือ่หนา่ยทีจ่ะเรยีน ทัง้ยงัใหค้วามรว่มมอืในการทำา
กจิกรรมเปน็อย่างดอีกีดว้ย เปน็การเรยีนทีส่ง่เสรมิ
พัฒนาการทั้งสี่ด้าน คือ ด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม สามารถนำาความรู้เดิมมาผสม
ผสานกับความรู้ใหม่ เกิดการสร้างความรู้ด้วยตัว
เองทั้งจากการเรียนและการปฏิบัติ สามารถนำา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ จึงทำาให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของอัญชนา สายสร้อย 
(2550: 120-121) ท่ีได้วจัิยผลการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรู ้เรือ่งเงนิ กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 โดยใชร้ปูแบบการสอนแบบ
ซปิปา (CIPPA Model) พบวา่ แผนการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.55/80.20 

 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ 4MAT เท่ากับ 78.42/76.67 
หมายความว่านักเรียนได้คะแนนการประเมิน
พฤติกรรมการเรียน การประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรมตามใบงานระหว่างเรียน และคะแนน
ทดสอบย่อยท้ายแผนคิดเป็นร้อยละ 78.42 และ
คะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 76.67 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้
เน่ืองจากผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ตามความถนัดในการทำางานของสมองซีกซ้าย
และซีกขวาซึ่งแตกต่างกัน และสอดคล้องกับรูป

แบบการเรียนรู้ของนักเรียน การจัดการเรียนจะ
พัฒนาสมองทั้ง 2 ซีกไปพร้อมๆ กัน นักเรียนที่
มีความถนัดทางสมองซีกขวาจะเรียนรู้ได้เพียง
ครึ่งเวลาและปรับครึ่งเวลาที่เหลือนั้นให้เหมาะ
สม ส่วนผู้ที่มีความถนัดทางสมองซีกซ้ายจะเรียน
รู้ได้เพียงครึ่งเวลาและเรียนรู้ดัดแปลงครึ่งเวลาที่
เหลือนั้นให้เหมาะสมเช่นกัน (McCarthy, 1990: 
31-37) การพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาของ
นักเรียนอย่างสมดุลนี้จะกระตุ้นความสนใจและ
จูงใจให้อยากเรียน ทำาให้มีการพัฒนาอย่างเต็ม
ความสามารถ มีการสร้างประสบการณ์การเชื่อม
โยงความรูค้วามคดิไปสูค่วามคดิรวบยอด สรา้งผล
งานตามความถนัด นักเรยีนไดท้ำางานเปน็กลุม่และ
ประเมินผลเป็นระยะซึ่งกระตุ้นให้กระตือรือร้นใน
การทำางาน ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สรุปองค์ความรู้
ร่วมกับผู้อื่นแล้วสรุปตามความเข้าใจของตนเอง 
รวมทั้งนำาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน กระบวนการ
ทำางานร่วมกับผู้อื่นทำาให้เกิดความเข้าใจตนเอง
และผู้อื่น มีความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ 
เพือ่นำาไปสูก่ารสรา้งองคค์วามรูแ้ละตดัสนิใจเกีย่ว
กับตนเองและสังคมอย่างเหมาะสม (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551: 4) สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของธิดารัตน์ เขียวอ่อน (2552: 89) ที่ได้วิจัย
ความสามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
แผนภูมิและการวัดความยาว ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้แบบ 4 MAT และแบบ
ปกติ พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
4MAT มีประสิทธิภาพ 79.40/77.78 

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA เรื่องเศษส่วน 
และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.5614 
หมายความว่า นักเรยีนมคีวามกา้วหน้าในการเรยีน
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ร้อยละ 56.14 ผลการวิจัยพบเช่นนี้เนื่องจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเอง 
มีค่านิยม ความเชื่อ มีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์ในการ
ค้นหาคำาตอบ มีความกระตือรือร้น สามารถสรุป
ดว้ยตนเอง มบีรรยากาศที่ไมเ่ปน็ทางการ นกัเรยีน
ได้ผ่อนคลาย วิธีการเรียนรู้มีลักษณะกระตุ้น
สนบัสนนุกลุม่ใหค้ดิคำาถามทีล่กึซึง้และหาวธิหีาคำา
ตอบอย่างเป็นลำาดับขั้นตอน ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เคลื่อนไหวทางสมองด้วยกิจกรรมที่ไม่ง่ายและ
ยากเกินไป มีกิจกรรมท่ีเน้นทักษะการคิด ทำาให้ 
นักเรียนจดจ่อในการคิดและสนุกกับการคิด  
(วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2545: 201) ส่งผลให้
นกัเรยีนมคีวามกา้วหนา้ทางการเรยีน ซึง่สอดคลอ้ง 
กับผลการวิจัยของอัญชนา สายสร้อย (2550: 
120-121) พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบซิปปามีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.6836 และสอดคลอ้งกับผลการวจัิยของเรนนคิม  
ศรีพันธ์ชาติ (2549: 114-115) ที่ได้เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความ
สามารถในการให้เหตุผล และเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CIPPA กับการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
สสวท พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
รูปแบบ CIPPA มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.6924 

 ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบ 4MAT มีค่าเท่ากับ 0.5513 
หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรียนคิดเป็นร้อยละ 55.13 ผลการวิจัยปรากฏ
เช่นนี้เนื่องจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูท้ีค่ำานงึถงึรปูแบบการ
เรยีนรูข้องนกัเรยีนกบัการพฒันาสมองซกีซา้ยและ
ซีกขวาอย่างสมดุล เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดง
ความเห็นและใช้แนวคิดของตนเองอย่างเต็มที่ใน

การสร้างสรรค์ผลงาน ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง เกิดทักษะต่างๆ ช่วยให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ กล้าคิดและตัดสินใจ รู้จักใช้
เหตุผลมากยิ่งขึ้น จึงสามารถคิดแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม (วรินทร์  
ลำาพุทธา, 2545: 104) นักเรียนจึงมีความก้าวหน้า
ในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ธิดารัตน์ เขียวอ่อน (2552: 89) ที่พบว่า การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.5724 สอดคล้องกับผล 
การวิจัยของสุริยันต์ สายหงษ์ (2550: 140-141)  
ที่ ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบ
ของจำานวนนับของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT 
และแบบ CIPPA พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 4MAT มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.7632 

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน
ดว้ยการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ CIPPA มคีวาม
สามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และความ
สามารถการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผลการ
วิจัยเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ 1 ทั้งนี้
เน่ืองจากขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
CIPPA 7 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 1) ขั้นทบทวน
ความรูเ้ดมิ 2) ขัน้แสวงหาความรูใ้หม ่3) ขัน้ศกึษา
ความเข้าใจข้อมูล 4) ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความ
เข้าใจกับกลุ่ม 5) ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู้ 
6) ขัน้ปฏิบตัหิรอืการแสดงความรูแ้ละผลงาน และ 
7) ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ (ทิศนา แขมมณี, 2548: 
283-284) แต่ละขั้นตอนได้จัดไว้อย่างเหมาะสม
สำาหรับทั้งรายบุคคลและกลุ่ม เน้นให้นักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองจากความรู้เดิมสู่
ความรูใ้หม ่ไดแ้ลกเปลีย่นความรูค้วามเขา้ใจทำาให้
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เกิดการเชื่อมโยงความคิดที่เป็นเหตุและผล การ
สรุปและจัดระเบียบความรู้ตลอดจนการประยุกต์
ใช้ความรู้ช่วยพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ จึงเป็น
ผลให้คะแนนความสามารถการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และความสามารถการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน
ดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 4MAT มีความ
สามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และความ
สามารถการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอยา่งมนัียสำาคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 ผลการ
วิจัยเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ 1 ทั้งนี้
เนือ่งจากการออกแบบขัน้ตอนกจิกรรมการเรยีนรู้
แบบ 4MAT ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้น
สร้างประสบการณ์ 2) ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ 
3) ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด 
4) ขั้นมุ่งสู่หลักการ 5) ขั้นลงมือปฏิบัติตามหลัก
การ 6) ขั้นปรับแต่งเป็นแนวคิดของตนเอง 7) ขั้น
วิเคราะห์เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ และ 8) ข้ันแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ (McCarthy, 1990: 31-37) 
จะเห็นว่าขั้นตอนการจัดกิจกรรมสามารถช่วย
พัฒนานักเรียนในด้านความสามารถการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะกิจกรรมการสร้าง
ความคิดรวบยอดและกิจกรรมการประยุกต์ใช้
ความรู้ สง่ผลใหน้กัเรยีนไดร้บัการเสรมิสรา้งความ
สามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ตลอดจน
ความสามารถการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 

 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA 
มีความสามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูง
กว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
4MAT อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .017 ผล
การวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ 2 
ทั้งนี้เนื่องจากขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้แบบ CIPPA มีการใช้กระบวนการกลุ่ม มีการ
ปฏิบตัหิรอืแสดงผลงาน และนำาความรูไ้ปประยกุต์
ใช้ นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรม มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม แต่ละขั้นตอน
ได้สนับสนุนให้นักเรียนมีความตื่นตัวในการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง มีการเชื่อมโยงความคิดที่เป็น
เหตุและผล จึงส่งผลให้มีความสามารถการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT สอดคล้องกับผล
การวิจัยของนันทพร จ่าชัย พิศมัย ศรีอำาไพ และ
นิภาพร ชุติมันต์ (2554: 17) ที่ได้เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณ ความคิด
สร้างสรรค์ และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า นักเรียนที่
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปามี
ความคดิสรา้งสรรคส์งูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .017 

 นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถการคิดวิเคราะห์ไม่แตก
ต่างกัน ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานของ
การวิจัยข้อ 2 ทั้งนี้เป็นผลจากนักเรียนทั้งสอง
กลุ่มมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ใกล้เคียง
กันมาก ซึ่งเห็นได้จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 
และนักเรยีนทัง้สองกลุม่ตา่งกม็คีวามกระตอืรอืรน้ 
ให้ความร่วมมือและความสนใจในกิจกรรมการ
เรยีนรู ้จงึเปน็ปจัจยัทีส่ง่ผลใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ
เนื้อหาเพิ่มขึ้นในระดับใกล้เคียงกัน อีกทั้งการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบยังเปิดโอกาส
ให้นักเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากกจิกรรมทีล่งมอืปฏิบตัจิรงิ 
ส่งผลให้เกิดความเข้าใจและใช้การคิดเพื่อเชื่อม
โยงองค์ความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนมีโอกาสได้
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ใช้ทักษะกระบวนการในการค้นหาความรู้และคิด
แก้ปัญหาผ่านกิจกรรมกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อนและครูในการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และนำาเสนอผลงานที่ค้นพบด้วยความเข้าใจและ
ภูมิใจในการเรียน สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปปรับ 
ใช้กับสถานการณ์อื่นในชีวิตประจำาวัน (ทิศนา  
แขมมณี, 2548: 6-7) จึงส่งผลให้นักเรียนทั้งสอง
กลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
การคิดวิเคราะห์ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผล
การวิจัยของสุริยันต์ สายหงส์ (2550: 140-141) 
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT และแบบ 
CIPPA มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไม่
แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช ้

 1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  
CIPPA และแบบ 4MAT มีประสิทธิภาพ ทำาให้
นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน มีความ
สามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และความ
สามารถการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น จึงควรนำาไปใช้จัด

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 แต่มีสิ่งที่ควรคำานึง คือ ระยะเวลาที่ใช้จัด
กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนมักเกินกำาหนด ดังนั้น  
จึงต้องควบคุมให้เหมาะสม 

 1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสอง
รูปแบบ ควรกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก
และกล้าแสดงความคิดเห็น และให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมมากที่สุดและทั่วถึงทุกคน ให้ได้ลงมือ
ปฏบิตัจิรงิดว้ยตนเอง ใหส้ามารถคน้พบความรูแ้ละ
สรุปความคิดรวบยอดหรือความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ CIPPA และแบบ 4MAT ที่มีผลต่อการคิด
สรา้งสรรค ์การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ การสือ่สาร
ทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
ความฉลาดทางอารมณ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง 
ความสามารถการแก้ปัญหา 

 2.2 ควรวิจัยเปรียบเทียบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ CIPPA หรือแบบ 4MAT กับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่น เช่น แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน แบบใช้สมองเป็นฐาน แบบ jigsaw แนว 
constructivist แบบสถานการณ์จำาลอง 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการหาร ความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียน 
ช้ันประถมศกึษาปทีี ่3 ทีเ่รยีนโดยการจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT 
และแบบปกติ 
Comparisons of Learning Achievement on Division,  
Analytical Thinking Abilities, and Attitudes toward  
Mathematics Learning of Prathomsueksa 3 Students Who 
Learned Using Organization of 4 MAT Learning Activities 
and Traditional Learning Approach 

จำาปี บุญพรหม,1 พิศมัย ศรีอำาไพ,2 นิภาพร ชุติมันต์3 
Jumpee Boonprom,1 Pissamai Sri-ampai,2 Nipaporn Chutiman3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT และ
แบบปกต ิเรือ่งการหาร กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์75/75 และศกึษา
ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 แบบ และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียน ระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 2 แบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
วังก้านเหลืองดรุณกิจ จำานวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 32 คน เป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนโรงเรียน
กุดเวียนวิทย์ผดุง จำานวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 35 คน เป็นกลุ่มควบคุม ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  
(cluster random sampling) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT และแบบปกติ 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3) แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ 4) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบสมมติฐาน

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ใช้ Hotelling T2 

 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT และแบบปกติ เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียน
รู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.81/82.29 และ 82.94/76.67 มีค่า
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6660 และ 0.5562 ตามลำาดับ 

 2. นักเรียนที่เรียนโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .017 แต่นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
แตกต่างกัน 

คำาสำาคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT, ความสามารถในการคิดวิเคราะห์, เจตคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to develop plans for organization of 4 
MAT learning activities and the traditional learning approach entitled division in the  
mathematics substance group with required efficiencies of 75/75, and find out effectiveness 
indices of two developed approaches; and 2) to compare learning achievement on division,  
analytical thinking abilities, and attitudes toward mathematics learning of the students  
who learned using the two developed plans. The sample used in the research consisted of  
1 classroom of 32 Prathomsueksa 3 students at Wang Kan Lueang Darun Kit School were  
assigned into an experimental group, and 1 classroom of 35 Prathomsueksa 3 students at  
Kut Wian Wit Phadung School were assigned into an control group, obtained using the  
cluster random sampling technique in the second semester of the academic year 2010. The 
instruments used in the research were: 1) plans for organization of 4 MAT learning activities 
and the traditional learning approach; 2) a learning achievement test; 3) an analytical thinking 
ability test; and 4) a scale on the attitude toward mathematics learning. The statistics used 
for analyzing the collected data were mean, standard deviation, percentage, and Hotelling 
T2 was employed for testing hypotheses. 

 The research findings were as follows: 

 1. The developed plans for organization of 4 MAT learning activities and the traditional 
learning approach entitled division in the mathematics substance group for Prathomsueksa 
3 students had efficiencies of 86.81/82.29, and 82.94/76.67 the effectiveness indices were 
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บทนำา 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทสำาคัญย่ิงต่อการ
พัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำาให้มนุษย์มีความ
คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มี
แบบแผน สามารถวเิคราะหป์ญัหาหรอืสถานการณ์
ได้อย่างถีถ่ว้นรอบคอบ ชว่ยใหค้าดการณ ์วางแผน 
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และนำาไปใช้ในชีวิต
ประจำาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทาง
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์ต่างๆ 
คณิตศาสตร์จงึมีประโยชนต์อ่การดำาเนนิชวีติ ชว่ย
พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อยา่งมคีวามสขุ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551: 54) 
การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาเพื่อปวงชนที่เปิด
โอกาสใหน้กัเรยีนไดเ้ริม่ตน้การเรยีนรูค้ณติศาสตร์
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามศักยภาพของตนเอง 
เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์อย่างเพียงพอที่จะนำาไปใช้พัฒนา
คุณภาพชีวิต รวมท้ังเป็นพ้ืนฐานและเป็นเครื่อง
มือในการเรียนต่อไป (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546: 1) 

 การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นกระ
บวนการเรยีนรูอ้กีรปูแบบหนึง่ทีส่ามารถตอบสนอง

ความต้องการของนักเรียน โดยคำานึงถึงความ
รู้สึก การรับรู้ ประสบการณ์ ทักษะ กระบวนการ
แสวงหาความรู ้ความคดิ และการกระทำาเพือ่สรา้ง
ผลงานแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย (กิตติชัย  
สุธาสิโนบล, 2545: 33) ตามแนวคิดของ  
McCarthy (1980, อ้างถึงใน เธียร พานิช, 2544: 
26-34) ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
ออกเป็น 8 ขั้น ได้แก่ ขั้นสร้างประสบการณ์ ขั้น
วิเคราะห์ประสบการณ์ ขั้นปรับมวลประสบการณ์
เป็นความคิดรวบยอด ขั้นพัฒนาเป็นทฤษฎีและ
ความคดิรวบยอด ขัน้ทบทวนฝกึปฏิบตั ิขัน้วางแผน
และสร้างผลงาน ขั้นวิเคราะห์ชิ้นงาน และขั้นนำา
เสนอและแลกเปลี่ยน ทั้งน้ีการคิดวิเคราะห์เป็น
รากฐานสำาคัญของการเรียนรู้และการดำาเนิน
ชีวิต บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
จะมีความสามารถในด้านอื่นๆ เหนือกว่าบุคคล
อื่นๆ ทั้งทางด้านสติปัญญาและการดำาเนินชีวิต  
(ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2552: 13) ดังนั้นครูจำาเป็น
ต้องพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความถนัด 
ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม ปฏิบัติจริง 
และสามารถนำาความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชวิีตประจำา

0.6660 and 0.5562, respectively. 

 2. The students who learned using the plans for organization of 4 MAT learning  
activities had higher analytical thinking abilities and attitudes toward mathematics learning 
than the students who learned using the plans for organization of the traditional learning 
approach at the .017 level of significance. However, those two groups of the students did not 
show learning achievement differently. 

Keywords: 4 MAT learning activity, analytical thinking ability, attitude toward mathematics 
Iearning 
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วัน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2551: 243) การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ทำาให้นักเรียน
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความสามารถในการคดิ
วเิคราะหส์งูขึน้ (นภิารตัน ์ตอสกลุ, 2551: 55-100) 
และนักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์สูง
ขึ้น (วราภรณ์ สุวรรณรังสี, 2550: 67-95) ผล
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของตนเอง เพื่อก้าวไป
สูก่ารเป็นคนดีในสงัคมและการใชช้วีติประจำาวนัได้
อย่างมีความสุข 

 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้
สอนกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ไดต้ระหนกั
ถึงความสำาคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ทำาให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีความสุขใน
แต่ละกิจกรรมที่ตนเองชอบและถนัด พร้อมกับ
การกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
จึงได้วิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์ ระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ 4 MAT และแบบปกติ ซึ่งผลการ
วจัิยจะเป็นแนวทางในการปรบัปรงุและพฒันาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนา
นักเรียนตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT และแบบปกติ กลุ่มสาระการ
เรยีนรู้คณติศาสตร ์เรือ่งการหาร ทีม่ปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ ์75/75 และศกึษาดชันปีระสทิธผิลของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 แบบ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ
เจตคติต่อการเรียน ระหว่างนักเรียนที่เรียนโดย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT และ
แบบปกติ 

สมมติฐานของการวิจัย 
 นักเรียนที่เรียนโดยแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ศูนย์เครือ
ขา่ยบา้นคา่ย สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำานวน 215 คน 7 ห้องเรียน 
7 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นักเรียนโรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง 1 ห้องเรียน 
จำานวน 35 คน และนกัเรยีนโรงเรยีนวังกา้นเหลอืง
ดรุณกิจ 1 ห้องเรียน จำานวน 32 คน ได้มาโดยการ
สุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 
MAT และแบบปกติ แบบละ 15 แผน 

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าความ
ยากตั้งแต่ .26 ถึง .74 ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .40 
ถึง .90 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .90 

 3. แบบทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 20 ข้อ มี
ค่าความยากตั้งแต่ .41 ถึง .77 ค่าอำานาจจำาแนก
ตั้งแต่ .27 ถึง .82 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .82 

 4. แบบวดัเจตคตติอ่การเรยีนคณติศาสตร ์
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 3 
ระดับ จำานวน 20 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนกตัง้แต ่.24 
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ถึง .70 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .89 

 การดำาเนินการวิจัย 

 1. ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) ทั้ง 2 
กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 2. ทำาการสอนกลุ่มทดลองด้วยแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT และกลุ่ม
ควบคุมด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติ ใช้เวลาเรียนทั้งหมดกลุ่มละ 15 ชั่วโมง 

 3. ทดสอบหลังเรียน (post-test) ทั้ง 2 
กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชุดเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน พร้อมทั้งทำา
แบบทดสอบความสามารถในการคดิวเิคราะห ์และ
แบบวัดเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วเิคราะห์หาประสทิธภิาพของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT และแบบปกติ 
โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ร้อยละ 

 2. วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT และ
แบบปกติ โดยการใช้สูตรคำานวณหาค่าดัชนี
ประสิทธิผล 

 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ
เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่
เรียนโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 
MAT และแบบปกติ โดยใช้ Hotelling T2 

ผลการวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
4 MAT และแบบปกติ เรื่องการหาร กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.81/82.29 และ 

82.94/76.67 มคีา่ดชันีประสทิธผิลเทา่กบั 0.6660 
และ 0.5562 ตามลำาดับ 

 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียน
โดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมี
นัยสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .017 แตนั่กเรยีนทัง้สอง
กลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน 

อภิปรายผล 
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ 4 MAT และแบบปกติ เรื่องการ
หาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นเท่ากับ 86.81/82.29 และ 
82.94/76.67 ตามลำาดับ หมายความว่าการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT นักเรยีนไดค้ะแนน
เฉลีย่จากการปฏิบตักิจิกรรมระหว่างเรยีนและการ
ทำาแบบทดสอบย่อย คิดเป็นร้อยละ 86.81 และได้
คะแนนเฉลี่ยจากการทำาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.29 และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ นักเรียนได้คะแนน
เฉลีย่จากการปฏิบตักิจิกรรมระหว่างเรยีนและการ
ทำาแบบทดสอบย่อย คิดเป็นร้อยละ 82.94 และได้
คะแนนเฉลี่ยจากการทำาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 76.67 ผลการวิจัย
พบเช่นน้ีเนื่องจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นทั้ง 2 แบบ ได้ดำาเนินการตาม
ขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาคำาอธิบายรายวิชา 
วิเคราะห์หลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างสาระ
การเรียนรู้ สาระสำาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้  
จัดทำาหน่วยการเรียนรู้ ศึกษาเอกสาร งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยมุ่งเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน บรรยากาศใน
การเรียนเป็นกันเอง นักเรียนกล้าแสดงออก กล้า
ซักถาม มีความมั่นใจในตนเอง และในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT นักเรียนได้สร้าง
และไตร่ตรองประสบการณ์เพื่อนำาไปสู่ความคิด
รวบยอด ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ วิเคราะห์
ผลงานการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง พรอ้มกบัการพฒันา
สมองซกีซา้ยและซกีขวาอยา่งสมดลุ นกัเรยีนเรยีน
รู้ตามแบบและความต้องการของตนเองอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2553: 88) 
ซึ่งช่วยให้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 
MAT และแบบปกติ มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับการวิจัยของฉวีวรรณ บุตรศรีภูมิ (2551: 74-
112) ได้วิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ 
คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT พบว่า แผนการ
จัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT มีประสทิธภิาพ
เท่ากับ 88.95/86.66 

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT และแบบปกติ 
เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 0.6660 และ 
0.5562 ตามลำาดับ หมายความว่านักเรียนที่เรียน
โดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
และแบบปกติ มีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 66.60 และ 55.62 ตามลำาดับ ผลการวิจัย
พบเช่นนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ดำาเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างมีลำาดับขั้นตอนที่ชัดเจน เน้นให้
นกัเรยีนเปน็ผูล้งมือปฏบิตัแิละศึกษาค้นควา้ มีการ
แบง่หนา้ที ่มคีวามรบัผดิชอบตอ่ตนเองและตอ่กลุม่ 
มปีฏสิมัพนัธช์ว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั มกีารวางแผน
อย่างเป็นระบบ กระตุน้ใหน้กัเรยีนมคีวามตอ้งการ
ที่จะเรียนรู้และคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่าง
ยั่งยืน นักเรียนแต่ละคนต้องผ่านการเรียนรู้ทั้ง 4 

แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 นักเรียนมีจินตนาการเป็น
หลกั แบบที ่2 นกัเรยีนเรยีนดว้ยการวิเคราะหแ์ละ
การเก็บรายละเอียดเป็นหลัก แบบที่ 3 นักเรียน
เรียนด้วยสามัญสำานึกหรือประสาทสัมผัส แบบที่ 
4 นักเรียนเรียนด้วยการรับรู้จากประสบการณ์รูป
ธรรมไปสูก่ารลงมอืปฏบิตั ิและมคีวามสามารถใน
การรับ ประมวลและนำาข้อมูลไปใช้ด้วยวิธีที่ต่าง
กัน นักเรียนมีความถนัดต่างกันได้ทำางานร่วมกัน 
แต่ละคนมีโอกาสแสดงออกถึงจุดแข็งของตนเอง
เมื่อกิจกรรมเปลี่ยนไป ขณะเดียวกันก็ได้พัฒนา
จุดอ่อน กิจกรรมมีการบูรณาการทักษะต่างๆ เข้า
ด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงใน
การดำาเนินชีวิต มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบ
สนองความแตกตา่งระหว่างบคุคล และใหนั้กเรยีน
ได้มีโอกาสค้นพบความสามารถของตนเอง (เธียร 
พานิช, 2544: 35) ทำาให้นักเรียนเรียนรู้ตามแบบ
และความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสมและ
สามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ ซึ่ง
ส่งผลให้คะแนนด้านกระบวนการและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการวิจัยของ
ฉวีวรรณ บุตรศรีภูมิ (2551: 74-112) พบว่า 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีค่า
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6122 

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียน
โดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติ
ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่เรียน
โดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .017 เป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัย ผลการวิจัยพบเช่นนี้
เน่ืองจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 4 MATนัก
เรยีนไดพ้ฒันาสมองทัง้สองซกี มปีระสบการณต์รง
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักการทำางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
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ตัดสินใจร่วมกันในการปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบ
หมายตามความถนัด ความสนใจ ความสามารถ 
และรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ได้ฝึกทักษะ
การคิดและการตัดสินใจในการทำากิจกรรมต่างๆ 
มแีรงจงูใจทีด่ีในการเรียนเพราะมีกิจกรรมท่ีหลาก
หลายและท้าทาย และนักเรียนมีความสุขในการ
เรียนรู้จากการสร้างชิ้นงานต่างๆ ด้วยตนเอง มี
ความภาคภูมิใจในความสำาเร็จของตนเอง (สุคนธ์ 
สินธพานนท์, 2552: 190) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของนิภารัตน์ ตอสกุล (2551: 55-100) ได้เปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และความรู้สึกเชิงจำานวนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการคูณ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT 
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า 
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT มีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์และความรู้สึกเชิงจำานวน  
สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วราภรณ์ สุวรรณรังสี (2550: 67-95) ได้
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่องการหารของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการ
สอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT กับการสอน
ตามคู่มือครู พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนตาม
วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT มีเจตคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนสอน
ตามคู่มือครู อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบว่านักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย เนื่องจากในแต่ละขั้นตอน

ของการเรียนรู้ทั้งสองกลุ่ม ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมที่
หลากหลายและคลา้ยกนัในการใหน้กัเรยีนคน้คว้า
ความรู้ด้วยตนเอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตาม
ความถนัด ฝึกทักษะการคิด และตัดสินใจร่วมกัน
ในกลุ่ม 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 
MAT เป็นการจัดการเรียนการสอนตามแบบการ
เรียนรู้ของนักเรียน 4 แบบ ดังนั้นครูต้องวางแผน
และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจัดกิจกรรม เช่น การ
ศึกษาความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน การ
วิเคราะห์และคัดกรองนักเรียน การจัดเตรียมสื่อ
การเรียนรู้ และการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 

 1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 
MAT มีลำาดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ เพราะฉะนั้นครูต้องจัด
กจิกรรมทีส่ามารถยดืหยุน่และบรูณาการกจิกรรม
ตามความเหมาะสม 

 1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 
MAT ขั้นตอนที่ 1-4 ครูจะมีบทบาทมาก ส่วนขั้น
ตอนที่ 5-8 นักเรียนจะมีบทบาทมาก ฉะน้ันครู
ควรมีเทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมหลากหลายที่
ดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้นักเรียนต้องการ
ที่จะเรียนรู้ 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

 2.1 ควรวิจัยพัฒนาแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ 4 MAT ในเนื้อหาอื่นๆ 

 2.2 ควรวิจัยตัวแปรอ่ืนๆ ที่เป็นผลจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เช่น ความ
สามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ความ
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รู้สึกเชิงจำานวน ความคงทนในการเรียนรู้ 

  2.3 ควรวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ และตัวแปรอื่นๆ 
ระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT กบั
แบบอื่นๆ เช่น ซิปปา พหุปัญญา ปัญหาเป็นฐาน 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทศนิยมและเศษส่วน  
การคดิวเิคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปทีี ่1 ท่ีเรยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็ฐาน กบัการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
Comparisons of Learning Achievement Entitled Decimals 
and Fractions, Analytical Thinking and Emotional Quotient 
in the Mathematics Learning Strand for Matthayomsueksa 1 
Students Who Learned Using an Organization of Brain-Based 
Learning Activities and Organization of Traditional Learning 
Activities 

สโรชา แซวกระโทก,1 พิศมัย ศรีอำาไพ,2 นิภาพร ชุติมันต์3 
Sarocha Saeokrathok,1 Pissamai Sri-ampai,2 Nipaporn Chutiman3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐานกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูท้ัง้ 2 วิธี 2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน การคดิวิเคราะห ์และความฉลาดทางอารมณ์
ของนักเรียน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 วิธี และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีน การคดิวเิคราะห ์และความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้2 วิธี 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียน
บ้านหนองข่า (คุรุประชาวิทยา) สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จำานวน 47 คน 
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง แล้วจับสลากเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
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รู้แบบปกติ 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ และ 4) แบบวัด
ความฉลาดทางอารมณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 
และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (dependent samples) และ Hotelling T2 

 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 82.05/79.03 และ 
80.60/75.23 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6529 และ 0.6050 ตามลำาดับ 

 2. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็ฐานกบันักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการ
จัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกต ิมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน การคดิวิเคราะห ์และความฉลาดทางอารมณ ์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีการคิดวิเคราะห์และ
ความฉลาดทางอารมณ์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .017 แต่นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน 

คำาสำาคัญ: การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน, การคิดวิเคราะห์, ความฉลาดทางอารมณ์ 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to find out efficiencies of plans for organization 
of brain-based learning activities and plans for organization of traditional learning activities 
entitled decimals and fractions in the mathematics learning strand with a required efficiency 
of 75/75, and find out effectiveness indices of the two developed plans, 2) to compare  
learning achievement, analytical thinking, and emotional quotient before and after learning  
via the two plans, and 3) to compare learning achievement, analytical thinking, and  
emotional quotient of the students who learned using the two developed plans. The sample 
used in the research consisted of 47 Matthayomsueksa 1 students at Ban Nongkha (Khuru 
Pracha Witthaya) School under the Office of Chaiyaphum Primary Educational Service Area 
Zone 2 in the second semester of the academic year 2010, obtained using the purposive 
sampling technique. They were assigned to an experimental group and a control group by 
simple random sampling. The instruments used in this research were: 1) plans for organization  
of brain-based learning activities and plans for organization of traditional learning  
activities; 2) an achievement test; 3) an analytical thinking test; and 4) a scale on emotional  
quotient. The statistics used for analyzing the collected data were mean, standard  
deviation, percentage and t-test (dependent samples) and Hotelling T2 were employed for 
testing hypotheses. 
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 The results of the research were as follows: 

 1. The developed plans for organization of brain-based learning activities and the 
plans for organization of traditional learning activities entitled decimals and fractions for 
Matthayomsueksa 1 had efficiencies of 82.05/79.03 and 80.60/75.23, and the effectiveness 
indices were 0.6529 and 0.6050, respectively. 

 2. The students who learned using organization of brain-based learning activities 
and those who learned using organization of traditional learning activities showed gains in 
learning achievement, analytical thinking, and emotional quotient from before learning at 
the .01 level of significance. 

 3. The students who learned using organization of brain-based learning activities 
indicated more analytical thinking and emotional quotient than those who learned using 
organization of traditional learning activities at the .017 level of significance. However, the 
two groups of students did not evidence learning achievement differently. 

Keywords: brain-based learning activity, analytical thinking, emotional quotient 

บทนำา 
 ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ ส ม อ ง เ ป็ น ฐ า น  
(brain-based learning) เกิดจากการนำาความ
รู้ความเข้าใจและหลักการเกี่ยวกับสมองไปใช้ให้
สอดคล้องกับวิธีท่ีสมองสามารถเรียนรู้ได้ดีท่ีสุด 
จากผลการวิจัยด้านประสาทวิทยา พบว่า สมอง
เปน็ระบบทีม่คีวามซบัซอ้นและปรบัเปลีย่นได ้เซลล์
สมองเจริญงอกงามโดยการเชื่อมโยงกับเซลล์
ใหม่ๆ ได้ในทุกช่วงอายุ เมื่อเซลล์สมองได้รับการ 
กระตุน้หรอืมกีารเรียนรู ้จะทำาให้เกิดการวเิคราะห์
และเก็บความรู้ไว้ในความจำาระยะยาวที่พร้อมนำา
ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ การเรียนรู้ของสมองมี
อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากอารมณ์เป็นตัว
ควบคุมความตัง้ใจ การเรยีนรูเ้กดิขึน้ไดต้ลอดเวลา
และเกิดโดยไม่รู้ตัว สมองสามารถเรียนรู้ท้ังส่วน
ย่อยและส่วนรวมไปพร้อมกัน ขณะเดียวกันการ
เรียนรู้ต้องใช้ทุกส่วนทั้งการคิด ความรู้สึก และ
การลงมือปฏิบัติจริงไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะเป็นการ

เรยีนรูท้ีด่ทีีส่ดุ (มณัฑรา ธรรมบศุย,์ 2551: 80-81) 

 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง 
รู้จักฝึกฝน ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้หรือผล
งานโดยการร่วมคิดร่วมทำา และมีการแลกเปลี่ยน
เรยีนรู ้ทำาใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสฝกึฝนความสามารถ
หรือทักษะ แนวคิดดังกล่าวสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้ 7 ขั้น ได้แก่ นำาเข้าสู่บทเรียน ตกลง
กระบวนการเรียนรู้ เสนอความรู้ ฝึกทักษะ แลก
เปลี่ยนเรียนรู ้ สรุปความรู้ และกิจกรรมเกม 
(ทดสอบ) การเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็ฐานเปน็การ
สอนย้ำา ซ้ำา ทวนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ให้ผู้
เรยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งเปน็ระบบดว้ยตนเอง ซึง่ทำาให้
เกิดการเรียนรู้ที่ถาวร (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 
2553: 72-74) 

 รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2553 รายวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียน
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บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) มีคะแนนเฉลี่ย 
3.67 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 18.33 ซึ่งถือว่าอยู่
ในเกณฑต์่ำา (สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาชัยภูมิ เขต 2: เว็บไซต์) ผู้วิจัยตระหนักและ
เห็นความสำาคัญของปัญหาการจัดการเรียนรู้และ
ผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนจงึศกึษาเปรยีบเทยีบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และความ
ฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 
1 ระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามหลกัการ
เรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐานกับการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูแ้บบปกต ิเพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาการ
เรียนรู ้ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานกับ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง
ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
และหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้ง 2 วิธี 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีน การคดิวเิคราะห ์และความฉลาดทางอารมณ์
ของนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้
ทัง้ 2 วธิ ีระหวา่งก่อนและหลงัการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีน การคดิวเิคราะห ์และความฉลาดทางอารมณ์
ของนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้
2 วิธี 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็ฐานกบันกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และความฉลาด
ทางอารมณ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 2. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีน การคดิวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ ์
สูงกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ศูนย์เครือ
ข่ายการศึกษาเกษตรสมบูรณ์ สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จำานวน 
229 คน จากโรงเรียน 6 โรง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองข่า (คุรุประชาวิทยา) 
โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
การคิดแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สูงสุดในศูนย์
เครือข่ายการศึกษาเกษตรสมบูรณ์ แล้วจับสลาก
ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำานวน 24 คน 
เป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1/2 จำานวน 23 คน เป็นกลุ่มควบคุม 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐานและแผนการจดักจิกรรมการเรยีน
รู้แบบปกติ แบบละ 15 แผนย่อย 

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จำานวน 30 ข้อ ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก มีค่าอำานาจ
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จำาแนกรายข้อตั้งแต่ .29 ถึง .79 และค่าความเชื่อ
มั่นทั้งฉบับเท่ากับ .80 

 3. แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ จำานวน 
20 ขอ้ ชนิดปรนยั 4 ตวัเลอืก มีคา่ความยากตัง้แต ่
.26 ถึง .79 ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .31 ถึง .79 
และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .75 

 4. แบบวดัความฉลาดทางอารมณ ์จำานวน 
30 ขอ้ ชนดิมาตราสว่นประมาณคา่ (rating scale) 
4 ระดับ มีค่าอำานาจจำาแนก .28-.59 และค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .87 

 การดำาเนินการวิจัย 

 1. ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) ทั้ง 2 
กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดความ
ฉลาดทางอารมณ์ ใช้เวลาทดสอบนอกเวลาเรียน 

 2. ดำาเนนิการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดย
กลุ่มทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน และกลุ่มควบคุมจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกติ ใช้เวลากลุ่มละ 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 
ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง 

 3. เมื่อดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เสรจ็สิน้แลว้ ทำาการทดสอบหลงัเรยีน (post-test) 
ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ และแบบวัด
ความฉลาดทางอารมณช์ดุเดมิ ใชเ้วลาทดสอบนอก
เวลาเรียน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วเิคราะห์ประสทิธภิาพของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 วิธี โดยการหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 

 2. วเิคราะหด์ชันปีระสทิธผิลของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 วิธี โดยการใช้สูตร
คำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล 

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ 
ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทั้ง 2 วิธี โดยใช้ t-test (dependent samples) 

 4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2 วิธี โดยใช้ 
Hotelling T2 

ผลการวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐานกับแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 
82.05/79.03 และ 80.60/75.23 ค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.6529 และ 0.6050 คิดเป็น
ร้อยละ 65.29 และ 60.50 ตามลำาดับ 

 2. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็ฐานกบันกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และความฉลาด
ทางอารมณ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็ฐาน มกีารคดิวิเคราะห์
และความฉลาดทางอารมณ ์สงูกว่านักเรยีนทีเ่รยีน
ดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกตอิยา่งมนียั
สำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .017 แตนั่กเรยีนทัง้ 2 กลุม่ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน 

อภิปรายผล 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษา



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 54 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2555

ปีที่ 1 ที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.05/79.03 
และ 80.60/75.23 ตามลำาดับ หมายความว่า ผู้
เรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน ได้คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน
พฤติกรรมระหว่างเรียน การทำาแบบทดสอบย่อย 
และการประเมนิผลงาน คดิเปน็รอ้ยละ 82.05 และ
ไดค้ะแนนเฉลีย่จากการทำาแบบทดสอบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนหลงัเรยีน คดิเปน็รอ้ยละ 79.03 และ
ผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติ ได้คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินพฤติกรรม
ระหว่างเรียน การทำาแบบทดสอบย่อย และการ
ประเมินผลงาน คิดเป็นร้อยละ 80.60 และได้
คะแนนเฉลี่ยจากการทำาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.23 ผล
การวิจัยพบเช่นนี้ เนื่องจากแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท้ัง 2 วธิ ีไดด้ำาเนนิการออกแบบ คอื จดั
ใหม้บีรรยากาศเชงิบวก เชน่ ทำาใหผู้เ้รยีนเกดิความ
สบายใจ อารมณ์ดี ครูสอนมีอารมณ์ขัน ผู้เรียนไม่
กงัวล อนัเป็นการเพิม่โอกาสในการเรยีนรูใ้หส้งูขึน้ 
สิง่ที่ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูเ้ปน็สิง่ทีส่มัผสัได ้เชน่ สือ่ทีน่ำา
มาใชผู้เ้รยีนสมัผสัไดจ้รงิ การสมัผสัมทีัง้การลงมอื
ทำาด้วยแผนภาพและด้วยภาษาสัญลักษณ์ต่างๆ 
จัดเวลาให้ผู้เรียนลงมือทำามากๆ การทำาซ้ำาและ
การฝึกฝนทำาให้เกิดความชำานาญ การเรียนรู้ร่วม
กันทำาให้สมองทำางานและพัฒนามากขึ้น (โกวิทย์ 
ประวาลพฤกษ์, ม.ป.ป.: 22) การพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน ผู้วิจัยได้มีการทดลองใช้ (try out) 
ก่อนใช้กับตัวอย่าง จึงช่วยให้เห็นข้อบกพร่อง พบ
จุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุง พิจารณาผลการวัดความ
รู้ ความเข้าใจ นำาผลทั้งหมดมาพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขสื่ออีกครั้ง แล้วจึงนำาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 46) สอดคล้องกับงาน
วิจัยของการุณ ชาญวิชานนท์ (2551: 36) ได้วิจัย
การพฒันาสือ่ประสมตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใช้
สมองเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 3 พบว่า สื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐาน มีประสิทธิภาพ 88.33/80.11 

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่องทศนิยมและ
เศษสว่น ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 เทา่กบั 0.6529 และ 
0.6050 ตามลำาดับ หมายความว่า ผู้เรียนที่เรียน
ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
มีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 65.29 และ 
60.50 ตามลำาดับ ผลการวิจัยพบเช่นนี้ เนื่องจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
ผู้วิจัยได้จัดลำาดับขั้นตอนการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบตามแนวคิดของวิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ 
(2553: 69-73) ที่ได้เสนอแนะไว้ 7 ขั้น คือ นำา
เข้าสู่บทเรียน ตกลงกระบวนการเรียนรู้ เสนอ
ความรู้ ฝึกทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปความ
รู้ และกิจกรรมเกม (ทดสอบ) ทำาให้การออกแบบ
มีประสิทธิภาพ สามารถเร้าความสนใจได้ ทำาให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนความสามารถหรือทักษะ 
สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว จดจำาเนื้อหาได้
อย่างแม่นยำา สอดคล้องกับงานวิจัยของอุษณีย์ 
ประเทพทิพย์ (2552: 72) ได้วิจัยการใช้กิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดการทำางานของสมองเพื่อ
พัฒนาความรู้สึกเชิงจำานวน สำาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการทำางานของ
สมอง มีคะแนนเฉลี่ยของความแตกต่างของ
คะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลัง
เรียน ร้อยละ 31.81 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  
ร้อยละ 25 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ มี
ลำาดับขั้นตอนการสอน ดังนี้ สร้างความสนใจ 
แจ้งจุดประสงค์ ทบทวนความรู้เดิมก่อนที่จะสอน
เรื่องใหม่ เสนอบทเรียนใหม่โดยใช้วัสดุอุปกรณ์
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เข้าช่วย ให้แนวการเรียนรู้ ปฏิบัติกิจกรรม การ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ ประเมินผลการเรียนการ
สอนตามจุดประสงค์ และส่งเสริมความแม่นยำา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 45) จะเห็นว่าการ
จดักจิกรรมการเรียนรูไ้ด้ส่งเสรมิความแม่นยำาและ
การถ่ายโอนความรู ้เพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถนำาความ
รู้ไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ได้้โดยผู้สอนสรุป เน้น 
และย้ำาให้ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่ตนเรียน เช่น ให้ทำา
การบ้าน ทำารายงาน หรอืศกึษาเพิม่เตมินอกเหนอื
ไปจากความรู้ท่ีได้รบั ทำาให้ผู้เรยีนมีความก้าวหนา้
ในการเรียน 

 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน และที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบปกติ มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียน การคิด
วิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย
ข้อ 1 ผลการวิจัยพบเช่นนี้ เนื่องจากสิ่งที่ทำาให้ผู้
เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีโดยใช้สมองเป็นฐาน คือ 
การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ เช่น การจัดสภาพ
แวดล้อมในห้องเรียนให้น่าเรียน สื่อการเรียนรอบ
ขา้งสรา้งแรงจงูใจทำาใหผู้้เรยีนตืน่เตน้ในการเรยีน 
การเรียนรู้แบบองค์รวม หรือการเรียนรู้ทั้งหมด
เกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ อารมณ์ของผู้เรียน ความ
รู้สึก ความเชื่อ ปัญหาส่วนตัว และเจตคติ ส่งผล
ต่อความสามารถในการเรียนรู้ทั้งสิ้น มีสิ่งกระตุ้น
ที่แปลกใหม่ จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การ
ทำางานเป็นกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ การ
เปลีย่นเสยีงพดู การจดัทีน่ัง่ใหมแ่ละการใชอ้ารมณ์
ขัน (สุนทร โคตรบรรเทา, 2548: 74) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของการุณ ชาญวิชานนท์ (2551: 36) 
ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยสื่อ
ประสมตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็ฐาน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรยีนรอ้ยละ 75 อยา่งมนัีย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงาน
วิจยัของอดุม วิเศษวิสยั (2553: 64) ไดวิ้จยัผลของ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นพื้นฐานที่มีต่อ
ความสามารถในการคดิวิเคราะห ์เรือ่งความนา่จะ
เปน็ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 พบว่า ความ
สามารถในการคดิวิเคราะหข์องนกัเรยีนหลงัไดร้บั
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นพื้นฐาน สูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 สำาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติ ได้จัดตามรูปแบบสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนบรรลุมาตรฐานการเรียน
รู้และตัวชี้วัดที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรครบถ้วน
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม ผู้วิจัยได้ศึกษาคู่มืออย่าง
เข้าใจถ่องแท้ มีการทดลองปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้
เกิดความพร้อมในการสอนก่อนสอนทุกบทเรียน 
และดำาเนินกิจกรรมตามที่เสนอแนะไว้ ทั้งปรับ
เปลี่ยนกิจกรรมและวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำานึงถึงศักยภาพ
ของผู้เรียนเป็นสำาคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2553: ก) ทำาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ทางการเรียน 
การคดิวิเคราะห ์และความฉลาดทางอารมณ ์หลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน มีการคิดวิเคราะห์และความฉลาดทาง
อารมณ ์สงูกว่านักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจัดกจิกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .017 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย
ข้อ 2 ผลการวิจัยพบเช่นนี้ เนื่องจากการเรียนรู้
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โดยใช้สมองเป็นฐานได้เน้้นการพัฒนากระบวน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน แก้ปัญหา  
การตัดสินใจและการวางแผนเพื่อนำาไปสู่การลง
มือทำาจริงตามหลักการของสมองกับการเรียนรู้  
ทำาให้เกิดปัญญาการคิดวิเคราะห์ และในการ 
สอนแต่ละครั้งจะต้องคำานึงถึงความพร้อมทาง
อารมณ์ของผู้เรียนเป็นส่วนสำาคัญ (สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ, 2549: 12) นอกจากนี้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้ให้ความสำาคัญกับการเสนอ
ประสบการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีหลากหลาย 
เชื่อมโยงหลักการพื้นฐานกับสถานการณ์ชีวิตจริง 
ใช้เทคนิควิธีเพื่อช่วยความจำาเนื้อหาความรู้ โดย
ออกแบบกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้
ความรู้เดิมสนับสนุนความรู้เนื้อหาใหม่ และใช้
สถานการณป์ญัหาทีห่ลากหลายนา่สนใจ สนบัสนนุ
ให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ปัญญาด้านภาษา ด้านการ
เคลือ่นไหวทางกาย ดา้นดนตร ีและดา้นมติสิมัพนัธ ์
(spatial intelligence) กจิกรรมดงักลา่วชว่ยเสรมิ
สร้างความตั้งใจ แรงจูงใจในการเรียนและการคิด
อยา่งมวีจิารณญาณของผู้เรยีน (นริาศ จันทรจิตร,  
2553: 294) สอดคล้องกับงานวิจัยของวิติญา 
มัณฑุสินธุ์ (2553: 105) ได้วิจัยการจำาวิธีการแก้
โจทย์ปัญหาและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรู้ด้วยวิธีการ
สร้างความจำาตามหลกัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็
ฐาน พบวา่ นกัเรยีนท่ีเรียนรูด้้วยวธีิการสร้างความ
จำาตามหลักการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็ฐานโดยวธิี
การสร้างความเชือ่มโยงในการจดจำาและการจูงใจ
ให้จำาจดด้วยการให้รางวัล สามารถจำาวิธีการแก้
โจทยปั์ญหาคณติศาสตรไ์ดม้ากกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีน
รู้ตามปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

ของการวิจัยข้อ 2 ผลการวิจัยพบเช่นนี้ เนื่องจาก
การดำาเนินการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 วิธี ผู้วิจัยได้ใช้
กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนคล้ายกัน 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้ 

 จากการวิจัย พบว่า แผนการจัดการเรียน
รู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ทำาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และความฉลาด
ทางอารมณ์เพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
ที่กำาหนด และมีดัชนีประสิทธิผลสูง ดังนั้น ครูผู้
สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน เพื่อฝึกทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ ทำาให้เข้าใจและจำาเรื่องที่เรียนได้ โดย
จดัสถานการณป์ญัหาทีม่คีวามหลากหลาย ทา้ทาย 
และสอดคล้องกับความต้องการทั้งความสามารถ
ของผู้เรียน ไม่ยากหรือซับซ้อนเกินไป รวมทั้งการ
จัดเวลาให้เหมาะสมกับการแก้ปัญหาสถานการณ์
นัน้ๆ การจดักจิกรรมควรจดับรรยากาศการเรยีนรู้
ทีเ่อือ้ตอ่การคน้หาความรูแ้ละความตอ้งการของผู้
เรยีน เชน่ การเตรยีมสือ่ประกอบทีเ่หมาะสม การ
จัดกลุ่ม การจัดที่นั่ง การนำาเสนอผลงาน เป็นต้น 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรทำาการวิจัยและพัฒนาแผนการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็ฐานเนือ้หา
อื่นๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 2.2 ควรทำาการวิจัยเปรียบเทียบระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน
กับการเรียนรู้แบบอ่ืน เช่น ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
4MAT เป็นต้น ในกลุ่มตัวอย่างอื่น เพื่อจะได้คำา
ตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าการเรียนรู้แบบใดเหมาะสม
กับนักเรียนระดับใด 
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บทคัดย่อ 
 การวจิยันีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) หาประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ
ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตแ์ละการเรยีนรูแ้บบปกต ิเรือ่งรปูสีเ่หลีย่ม กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ตาม
เกณฑ์ 75/75 และหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 วิธี 2) เปรียบเทียบการ
คิดวิเคราะห์และแรงจูงใจในการเรียน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 วิธี และ 3) เปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2 วิธี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำานวน 88 คน 
จาก 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฏคีอนสตรคัตวิิสตแ์ละการเรยีนรูแ้บบปกต ิ2) แบบทดสอบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน 3) แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ 4) แบบวัดแรงจูงใจในการเรียน 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ t-test (dependent samples) และ Hotelling T2 

 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และการ
เรยีนรูแ้บบปกต ิเรือ่งรปูสีเ่หลีย่ม เทา่กบั 79.84/78.76 และ 77.25/75.83 และคา่ดชันีประสทิธผิลเทา่กบั 
0.6405 และ 0.5883 ตามลำาดับ 

 2. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎีคอนสตรคัตวิิสตแ์ละการเรยีน
รู้แบบปกติ มีการคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจในการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 3. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎีคอนสตรคัตวิิสตแ์ละการเรยีน
รู้แบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ไม่แตกต่างกัน แต่นักเรียนที่เรียนด้วยการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัติวิสตม์แีรงจงูใจในการเรยีนมากกว่านักเรยีนทีเ่รยีนแบบ
ปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < .0001) 

คำาสำาคัญ: การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์, การคิดวิเคราะห์, แรงจูงใจในการเรียน 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to examine the efficiencies of plans using  
a Constructivist learning activity and a conventional learning activity on the topic of  
quadrilateral in the mathematics learning strand with required criterion of 75/75, and  
determine the effectiveness indices of both learning activities, 2) to compare analytical  
thinking abilities and learning motivation before and after learning via the two  
mentioned approaches, and 3) to compare learning achievement, analytical thinking  
abilities, and learning motivation of the students learned using these two approaches.  
The sample consisted of 88 Prathomsueksa 5 students from 2 classrooms, attending  
Anubanchaiyaphum School under the Office of Chaiyaphum Primary Educational  
Service Area Zone 1 in the second semester of academic year 2010, obtained using  
cluster random sampling technique. The instruments were: 1) learning activity plans using  
the Constructivist Theory and learning activity plans of the conventional learning approach,  
2) a learning achievement test, 3) an analytical thinking ability test, and 4) a learning  
motivation scale. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation,  
and percentage. The dependent t-test and Hotelling T2 were used for testing hypotheses.
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 The research results were as follows: 

 1. The efficiencies of Constructivist learning activity plans and conventional activity 
plans on the topic of quadrilateral were 79.84/78.76 and 77.25/75.83, and the effectiveness 
indices were 0.6405 and 0.5883, respectively. 

 2. The students learned using the Constructivist learning activity plans and those who 
learned using conventional activity plans showed gains in analytical thinking abilities and 
learning motivation from before learning at the .05 level of significance. 

 3. The two groups of the students did not indicate the posttest learning achievement  
and analytical thinking abilities differently. However, the students learned using the  
Constructivist learning plans showed more learning motivation than the counterpart students 
(p < .0001). 

Keywords: constructivist learning, analytical thinking, learning motivation 

บทนำา 
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำาหนด
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไว้ คือ สาระจำานวน
และการดำาเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต 
การวเิคราะหข์อ้มลูและความนา่จะเป็น ทกัษะและ
กระบวนการทางคณติศาสตร ์แตปั่จจุบนัการเรียน
การสอนคณิตศาสตรไ์มป่ระสบผลสำาเรจ็เทา่ทีค่วร 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์
เป็นการคิดคำานวณ มีลักษณะเป็นนามธรรม จึง
ยากต่อการเรียนรู้ และวิธีการสอนส่วนใหญ่ครูจะ
สอนโดยเน้นการให้ได้มาซึ่งคำาตอบที่ถูกต้อง โดย
ไม่ได้คำานึงถึงวิธีการคิดหาคำาตอบ ทำาให้ผู้เรียน
ไม่มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพทางสมองเท่าที่ควร 

 การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ (constructivism) เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่ง
เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัย
ประสบการณ์ตรงจากการใช้ประสาทสัมผัส การ
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและกระบวนการคิด ดังนั้น 
กระบวนการเรยีนรูจ้งึเกดิจากการทีผู้่เรยีนมคีวาม

พยายามปรับข้อมูลใหม่และโครงสร้างความรู้เดิม
แล้วสร้างเป็นความรู้ใหม่ (ทิศนา แขมมณี, 2552:  
94) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีขั้นตอน ดังนี้  
1) ขัน้นำาเขา้สูบ่ทเรยีน เปน็การเตรยีมความพรอ้ม 
และทบทวนความรู้เดิม 2) ขั้นสอน ประกอบด้วย 
การสรา้งความขดัแยง้ทางปญัญา ดำาเนนิกจิกรรม
ไตร่ตรองปัญหา สรุปโครงสร้างใหม่ทางปัญญา 
ฝึกทักษะและนำาไปใช้ และ 3) ขั้นการประเมิน
ผล การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
ทำาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ (เกื้อจิตต์ 
ฉิมทิม และคณะ, 2549: 99) นอกจากนี้ยังมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิด
วิเคราะห ์และแรงจงูใจในการเรยีนสงูกว่านกัเรยีน
ที่เรียนแบบปกติ (ปัทมา เต่าให้, 2549: 83) 

 การจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ชัน้
ประถมศกึษาปทีี ่5 ไดจั้ดกจิกรรมโดยการถา่ยทอด
เนือ้หาวิชาตามหนงัสอืแบบเรยีน นกัเรยีนขาดการ
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การพิจารณาไตร่ตรอง 
และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนต่ำาไมเ่ปน็ทีน่า่พงึพอใจ ผูวิ้จยั
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จงึสนใจพฒันาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้าม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อมุ่งพัฒนาการ
คิดวเิคราะหแ์ละแรงจูงใจในการเรยีน ซึง่สง่ผลตอ่
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น โดย
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจ จากการ
มีโอกาสได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อนำาผลการ
วิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และ
การเรียนรู้แบบปกติ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และหาดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 2 วิธี 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์และ
แรงจงูใจในการเรยีน กอ่นและหลงัการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ทั้ง 2 วิธี 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน การคิดวิเคราะห์ และแรงจูงใจในการเรียน
ของนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้
2 วิธี 

สมมติฐานของการวิจัย
 1. นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตแ์ละการ
เรยีนรูแ้บบปกต ิมกีารคดิวเิคราะหแ์ละแรงจงูใจใน
การเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 2. นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตแ์ละการ
เรยีนรูแ้บบปกต ิมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน การคดิ
วิเคราะห์ และแรงจูงใจในการเรียน แตกต่างกัน 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำานวน 
8 ห้องเรียน นักเรียน 345 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนจำานวน 2 ห้องเรียน ได้แก่ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5/8 จำานวน 44 คน เป็นกลุ่มทดลอง 
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 จำานวน 44 คน เป็น 
กลุ่มควบคุม ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster 
random sampling) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และแผนการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกต ิแบบละ 10 แผนยอ่ย 

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อตั้งแต่ .21 ถึง .73 และค่าความเชื่อ
มั่นทั้งฉบับเท่ากับ .85 

 3. แบบทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มี
ค่าความยากรายข้อตั้งแต่ .28 ถึง .48 ค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อตั้งแต่ .21 ถึง .40 และค่าความเชื่อ
มั่นทั้งฉบับเท่ากับ .83 

 4. แบบวัดแรงจูงใจในการเรียน ชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
จำานวน 30 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .37 ถึง 
.71 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95 

 วิธีดำาเนินการวิจัย 

 1. ทำาการทดสอบก่อนการทดลองทั้ง 2 
กลุ่ม (pretest) โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบทดสอบความสามารถในการ
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คิดวิเคราะห์ และแบบวัดแรงจูงใจในการเรียน 

 2. ทำาการสอนทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ ส่วนกลุ่มควบคุมจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกติ ใช้เวลากลุ่มละ 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 
ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง 

 3. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผู้วิจัยทำาการ
ทดสอบหลังการทดลองท้ัง 2 กลุ่ม (posttest) 
โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบ
ทดสอบความสามารถในการคดิวเิคราะห ์และแบบ
วัดแรงจูงใจในการเรียนชุดเดิม 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วเิคราะห์ประสทิธภิาพของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 75/75 โดยการหา
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 

 2. วเิคราะหด์ชันปีระสทิธผิลของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้สูตรคำานวณหา
ค่าดัชนีประสิทธิผล 

 3. เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์และแรง
จูงใจในการเรียน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้ง 2 วิธี โดยใช้ t-test (dependent 
samples) 

 4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การคิดวิเคราะห์ และแรงจูงใจในการเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2 
วิธี โดยใช้สถิติ Hotelling T2 

ผลการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตแ์ละ
การเรียนรู้แบบปกติ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม เท่ากับ 
79.84/78.76 และ 77.25/75.83 และค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.6405 และ 0.5883 หรือคิด

เป็นร้อยละ 64.05 และ 58.83 ตามลำาดับ 

 2. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัตวิิสตแ์ละการ
เรียนรู้แบบปกติ มีการคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจ
ในการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัตวิิสตแ์ละการ
เรียนรู้แบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การคดิวิเคราะหไ์มแ่ตกตา่งกนั แตน่กัเรยีนทีเ่รยีน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์มีแรงจูงใจในการเรียนมากกว่า
นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบปกตอิยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิ
(p < .0001) 

อภิปรายผล 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 79.84/78.76 หมายความว่า นักเรียนได้
คะแนนการทำากิจกรรมระหว่างเรียน ได้แก่ การ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน การตรวจผลงานและ
การทดสอบย่อย คิดเป็นร้อยละ 79.84 และได้
คะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน คิด
เป็นร้อยละ 78.76 แสดงว่า แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยปรากฏเช่น
น้ี เน่ืองจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการอภิปราย 
แสดงความคิดเห็นทั้งเป็นรายบุคคลเเละเป็นกลุ่ม 
เพื่อร่วมกันหาข้อสรุป ข้อเท็จจริงที่สมเหตุสมผล
จากประเดน็ปญัหาทีน่ำาไปสูค่วามรูต้ามจุดประสงค์
ที่กำาหนด นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ทำาให้ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน และได้มีการแลก
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เปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ซึ่งนักเรียน
เก่งหรือปานกลางที่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ดีจะ
ช่วยอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มได้เข้าใจเนื้อหา มี
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งด้านการเรียนและ
กิจกรรมภายในกลุ่ม สามารถสร้างคำาถามทั้ง
ปลายเปิดและปลายปิดเพื่อถามปัญหาระหว่าง
นักเรียนต่อนักเรียน ระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม มีการ
แข่งขันระหว่างกลุ่ม นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
เต็มความสามารถ เพราะคิดว่าตนเป็นคนสำาคัญ
คนหนึ่งของกลุ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 
191-193) กิจกรรมต่างๆ นี้ ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน นอกจากนี้ผู้วิจัย
ยังใช้คำาถามกระตุ้นนักเรียนในการทำากิจกรรม 
เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนนำาเสนอผลงานหน้า
ชั้นเรียน เป็นการฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบ และผู้
วิจัยคอยให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาในระหว่าง
การทำากจิกรรมเป็นรายบคุคล จึงสง่ผลให้นกัเรยีน
มคีะแนนทดสอบระหวา่งเรยีนและหลงัเรยีนสงูข้ึน 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสขุมุา เอการมัย ์(2550: 
77) ท่ีได้วิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องรูปสามเหลี่ยม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
รู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 79.35/78.02 

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ มีค่าเท่ากับ 0.6405 แสดงว่านักเรียนมี
คะแนนความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น 0.6405 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 64.05 นั่นคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต ์ชว่ยใหน้กัเรยีน
มผีลสมัฤทธิท์างการเรียนสงูข้ึน มีพัฒนาการเรียน
รู้ท่ีดีขึ้น ซึ่งถือว่าประสบผลสำาเร็จในการเรียนรู้  
ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่พัฒนาขึ้นนั้น นักเรียน
ได้สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเอง ครูจะ
เป็นเพียงคนจัดกิจกรรม (ทิศนา แขมมณี, 2552: 
94-96) และขณะทำาการสอนผู้วิจัยได้ใช้คำาถาม
กระตุ้นให้นักเรียนพยายามตอบคำาถาม จากน้ัน
จึงสรุปอีกครั้งเพื่อเป็นการทบทวน อีกทั้งขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนเป็น 
ผู้เสนอและเลือกใช้วิธีคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเพื่อนตลอดเวลา โดย
เฉพาะในขั้นระดมสมองในกลุ่มย่อย นักเรียนจะ
ช่วยกันเสนอแนวคิดเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน การ
เรียนรู้ที่เกิดจากการคิด การวิเคราะห์ อภิปราย
แสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นที่สม
เหตุสมผล การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ส่งผล
ใหน้กัเรยีนมคีวามกา้วหนา้ในการเรยีน สอดคลอ้ง
กบัผลการศกึษาของชาญณรงค ์วิเศษสตัย ์(2551: 
67-68) ที่ได้วิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่ของ 
รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม โดยการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ค่าดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เท่ากับ 0.6739 

 3. นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจในการ
เรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของ
การวจิยัขอ้ 1 ทัง้นีเ้นือ่งจากผูว้จิยัไดศ้กึษาหลกัสตูร 
คู่มือครู เทคนิควิธีการสอน ได้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยอาศัย
หลักปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนพื้นฐาน
ทางจิตวิทยาอย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบวิธีการ
ที่เหมาะสม ทำาให้นักเรียนมีการค้นคว้า ลงมือ
ปฏบิตัแิกป้ญัหารว่มกนัภายในกลุม่เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
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คำาตอบ โดยมีการอภิปราย นำาเสนอแนวคิด และ
หาข้อสรุปร่วมกันที่สมเหตุสมผล มีการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุ่มมีความสำาคัญเท่ากัน 
มีความรักสามัคคี มีระบบระเบียบ กล้าคิด และ
กลา้นำาเสนอ มคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง ครเูปน็ผูค้อย
ชี้แนะแนวทาง ให้กำาลังใจและเสริมแรงโดยกล่าว
คำาชมเชยและมอบรางวัล กระตุ้นให้นักเรียนทุก
คนได้คิดและปฏิบัติด้วยตัวเอง นักเรียนสามารถ
ทำากิจกรรมให้สำาเร็จตามกำาหนดเวลา (สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550: 8-9) สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของปัทมา เต่าให้ (2549: 78-83) 
ท่ีได้วจิยัการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามทฤษฎกีาร
สรา้งความรูต้ว้ยตนเองตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
และพฤติกรรมการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
พบว่ า  นัก เรี ยนที่ เ รี ยนตามแนวคิดทฤษฎี  
คอนสตรัคติวิสต์ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและแรงจูงใจในการเรียน  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 4. นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต ์และการ
เรียนรู้แบบปกติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
การคดิวเิคราะหไ์ม่แตกตา่งกัน แตน่กัเรยีนทีเ่รยีน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ มีแรงจูงใจในการเรียนมากกว่า
นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบปกตอิย่างมีนยัสำาคญัทางสถิติ 
(p < .0001) เปน็ไปตามสมมตฐิานของการวจัิยข้อ 
2 ทัง้นีเ้นือ่งจากผูว้จัิยได้จัดทำาแผนการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตต์าม
ขั้นตอน คือ ขั้นการสร้างความขัดแย้งทางปัญญา 
ขั้นการดำาเนินกิจกรรมไตร่ตรอง และขั้นสรุป
ผลการสร้างโครงสร้างทางปัญญา โดยแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย ขั้นนำาเข้า
สู่บทเรียน มีการเตรียมความพร้อมของนักเรียน 

การทบทวนความรู้เดิม กระตุ้นให้นักเรียนระลึก
ถึงประสบการณ์เดิมเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้าง
โครงสร้างใหม่ทางปัญญา ขั้นสอน จัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อเสนอเน้ือหาใหม่ซึ่งประกอบไป
ด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ สร้างความขัดแย้ง
ทางปัญญา ดำาเนินกิจกรรมไตร่ตรองปัญหา สรุป
โครงสร้างใหม่ทางปัญญา ครูและนักเรียนช่วย
กันสรุปกระบวนการแก้ปัญหาและฝึกทักษะ และ
ขั้นการประเมินผล (ทิศนา แขมมณี, 2552: 291) 
โดยครูมีบทบาทเพียงเป็นผู้อำานวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนที่มุ่งมั่นในการเสริม
สร้างแรงจูงใจในการเรียนเพื่อมุ่งสู่ความสำาเร็จใน
การเรยีนของนักเรยีนไดด้กีว่าการเรยีนรูแ้บบปกต ิ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของปทัมา เตา่ให ้(2549: 
78-83) ทีพ่บว่า นักเรยีนทีเ่รยีนตามแนวคดิทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ มีแรงจูงใจในการเรียนสูงกว่า
นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบปกตอิยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช ้

  จากการวิจัย พบว่า แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ัน ครูผู้สอน
สามารถนำาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 สำาหรับเนื้อหาต่างๆ ได้ และการจัด
กิจกรรมการเรียน ผู้สอนควรจัดบรรยากาศการ
เรียนและกลยุทธ์การสอนเทคนิคต่างๆ ให้เหมาะ
สมที่จะส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจเพื่อ
มุ่งสู่ความสำาเร็จในการเรียน 

 2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เนื้อหา
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อื่นๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  2.2 ควรทำาการวิ จัยผลของการใช้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์ ที่มีต่อเจตคติ ความรับผิดชอบ 
ความคงทนในการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ 
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การพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีภาวะบกพร่อง 
ดา้นการเขยีนดว้ยแผนการศกึษาเฉพาะบคุคล (IEP): การวจิยัปฏบิตักิาร 
รูปแบบวงจรลำาดับเวลา 
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with Writing Disabilities Using the Individualized Education 
Program (IEP) Time Sequential Cycles: Model Action Research 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องด้านการเขียนด้วย
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร โดย
การวิจัยปฏิบัติการรูปแบบวงจรลำาดับเวลา 2 วงรอบ แต่ละวงรอบ ประกอบด้วย 8 ขั้น ได้แก่ 1) การระบุ
ปัญหา 2) การประเมินความต้องการจำาเป็น 3) การกำาหนดสมมติฐานทางความคิด 4) การพัฒนาแผน
ปฏิบัติการ 5) การดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการ 6) การประเมินผลการปฏิบัติ 7) การสะท้อนผลการ
ปฏิบัติ อธิบาย และทำาความเข้าใจ และ 8) การตัดสินใจปฏิบัติการในวงรอบต่อไป กลุ่มเป้าหมาย เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีภาวะบกพร่องในด้านการเขียน โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง อำาเภอ
บรบือ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปีการศึกษา 2552 จำานวน 6 คน ได้มาโดยวิธี 
การคัดกรอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบคัดกรองนักเรียน 2) แบบสัมภาษณ์  
3) แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 4) แบบฝึกการเขียน และ 5) แบบประเมินการเขียน วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติร้อยละ 

 ผลการวิจัย พบว่า หลังการพัฒนาศักยภาพนักเรียน วงรอบที่ 1 นักเรียนมีความสามารถใน
การเขียนคำาอยู่ในระดับดีมากทุกคน เขียนหวัดแกมบรรจงได้ในระดับดีมาก จำานวน 2 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 33.33 เขียนได้ในระดับดี จำานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 และเขียนจำาแนกสารตามเกณฑ์
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ได้ในระดับดีมาก จำานวน 6 คน ศักยภาพในการเขียนโดยภาพรวมเพิ่มขึ้น โดยก่อนการสอน นักเรียน
สามารถเขยีนคำา คดิเปน็รอ้ยละ 11.66 และหลงัการสอน นกัเรยีนสามารถเขยีนคำา คดิเปน็รอ้ยละ 84.00 
ยังมีปัญหาคือ การเขียนเป็นประโยค หลังการพัฒนาศักยภาพนักเรียน วงรอบที่ 2 พบว่า นักเรียนเขียน
เป็นประโยคได้ในระดับดี จำานวน 6 คน โดยผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดทุกคน 

คำาสำาคัญ: ภาวะบกพร่องด้านการเขียน, แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล, การวิจัยปฏิบัติการรูปแบบวงจร
ลำาดับเวลา 

Abstract 
 This thesis aimed to develop the potential of the students with writing disabilities using 
the Individualized Education Program (IEP) on science learning strand entitled substances 
and their properties through time sequential cycles action research model, 2 cycles, each  
cycle consisted of 8 steps: 1) define problem, 2) needs assessment, 3) hypothesis ideas,  
4) develop action plan, 5) implement action, 6) evaluate action, 7) reflect, explain, understand 
action, and 8) decisions. The target group consisted of 6 Matthayomsueksa 1 students with 
writing disabilities attending Ban Nong Kham Sabaeng School, Amphoe Borabue under the 
Office of Maha Sarakham Educational Service Area Zone 1, in academic year 2009 obtained 
using the screening technique. The instruments used in the study were: 1) a student screening 
form, 2) an interview form, 3) Individualized Education Program, 4) writing exercises, and 
5) a writing evaluation form. The qualitative data was analyzed by content analysis, and the 
quantitative data was analyzed by using percentage. 

 The study findings revealed that after developing students’ potential in cycle 1, all 
of the students showed word-writing abilities at a very good level. Two of totally 6 students 
could scribble and write elaborately at a very good level, at 33.33 percent. Four students could 
write at a good level, at 66.67 percent. All of the 6 students could write to separate substances 
based on requirements at a very good level. Writing potential as a whole increased. Before 
teaching, the students could write words at 11.66 percent; and after teaching, the students 
could write words at 84.00 percent. There still was the problem of sentence writing. After 
developing students’ potential in cycle 2, it revealed that 6 students could write to make 
sentences at a good level. All of them passed the established requirements. 

Keywords: writing disability, Individualized Education Program (IEP), time sequential cycle 
action research model 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 68 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2555

บทนำา 
 นักเรียนที่มีภาวะบกพร่อง อาจมีสาเหตุ
มาจากความผิดปกติทางสมอง กรรมพันธุ์ หรือ
สิ่งแวดล้อม (ผดุง อารยะวิญญู, 2544: 8-9) หรือ
เกิดจากการผิดปกติของกระบวนการพื้นฐานทาง
จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เก่ียวกับความเข้าใจการใช้
ภาษา ทำาใหน้กัเรยีนมปีญัหาในการใชภ้าษาทัง้การ
ฟัง การอ่าน การพูด การเขียน และการสะกดคำา 
(อุบล เล่นวารี, 2542: 13) ปัญหาการเขียนที่พบ 
เช่น ลายมอือา่นยาก เขียนหนงัสอืไม่เปน็ตวั เขียน
กลับหลัง และเขียนอักษรหลายลักษณะปะปนกัน 
(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550: 12) 
เขยีนไมต่รงตามเสน้บรรทดั ขนาดตวัอักษรไม่เทา่
กัน มักจะเขียนแล้วลบบ่อยๆ รวมถึงมีปัญหาด้าน
การเขียนสะกดคำา (จรีลักษณ์ จิรวิบูลย์, 2546: 1) 
ส่งผลให้นักเรียนขาดความมั่นใจ ท้อถอย หลีก
เลี่ยงหรือไม่สนใจเรียนรู้ นักเรียนมีความสามารถ
ต่ำากว่าระดับชั้นที่กำาลังเรียน 

 การแกไ้ขปัญหานกัเรยีนทีมี่ภาวะบกพรอ่ง 
จำาเป็นต้องใช้นวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษ
ที่สำาคัญยิ่ง คือ แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  
(Individualized Education Program: IEP) 
เป็นการจัดทำาแผนการศึกษาสำาหรับเด็กพิเศษโดย
เฉพาะ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสามารถ ได้
พฒันาตามสภาพความแตกตา่งกนัของแตล่ะบคุคล 
ช่วยให้การเรียนเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน 
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลจะต้องประกอบด้วย
ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับคนพิการ การกำาหนดระยะเวลา
พัฒนา สิ่งที่ควรได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
ต่างๆ สื่อ บริการ และความช่วยเหลือที่จะได้รับ 
ซึ่งมีขั้นตอนการจัดทำา คือ แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ประชุม
ชีแ้จงและทำาความเขา้ใจกบัผูป้กครองของคนพกิาร 
รวบรวมขอ้มลูของคนพกิาร ประเมนิความสามารถ
พ้ืนฐานของคนพิการ ประเมินความต้องการส่ิง

อำานวยความสะดวก ประชุมคณะกรรมการจัดทำา
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล และดำาเนินงานตาม
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (ศูนย์การศึกษาพิเศษ
จังหวัดมหาสารคาม, 2551: 28-30) 

 การคัดกรองภาวะบกพร่องของนักเรียน 
โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง อำาเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 ปรากฏว่า มีนักเรียนที่มีภาวะ
บกพร่อง จำานวน 44 คน (โรงเรียนบ้านหนองขาม
แสบง, 2552: 1) เฉพาะนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่
1 มจีำานวน 6 คน ซึง่เปน็ปญัหาตอ่การจดัการเรยีน
การสอนอย่างมาก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนต่ำา มปีญัหาในการเขยีนซึง่เปน็พืน้ฐานสำาคญั
ในการเรยีน จงึจำาเปน็ตอ้งพฒันาศกัยภาพนักเรยีน
ที่มีภาวะบกพร่องด้วยแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการรูปแบบวงจร
ลำาดับเวลาตามแนวคิดของ McKernan (1996, 
อ้างถึงใน ประวิต เอราวรรณ์, 2545: 18-19) เพื่อ
พัฒนานักเรียนที่มีภาวะบกพร่องด้านการเขียนให้
สามารถเขียนได้ดีขึ้น 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 เ พื่ อ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีภาวะบกพร่องด้านการ
เขียน โดยใช้แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ตาม
กระบวนการวิจัยปฏิบตักิารรปูแบบวงจรลำาดบัเวลา 

วิธีการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้วิจัย 

 1. กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีภาวะบกพร่องในด้านการ
เขียน โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง อำาเภอบรบือ 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 
ปีการศึกษา 2552 จำานวน 6 คน ได้มาโดยวิธีการ



Journal of Education, Mahasarakham University 69 Volume 6 Number 1 January - March 2012

คัดกรอง 

 2. กลุ่มผู้วิจัย จำานวน 3 คน ประกอบ
ด้วย ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย 2 คน ได้แก่ ครู
ชำานาญการพิเศษผู้รับผิดชอบนักเรียนที่มีภาวะ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 1 คน และครูชำานาญการ
พิเศษสาขาวิชาภาษาไทย 1 คน กลุ่มผู้วิจัยเป็นครู
โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แบบคัดกรองนักเรียน เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
เพื่อคัดกรองภาวะบกพร่องเฉพาะด้านการเขียน 
จำานวน 20 ขอ้ มคีา่เฉลีย่ความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา
ทั้งฉบับเท่ากับ 4.86 และค่าเฉลี่ยรายข้อต่ำาสุด 
4.33 

 2. เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง 
เพือ่ประเมนิความตอ้งการจำาเปน็ในการเรยีนรูด้า้น
การเขยีน จำานวน 10 ขอ้ มคีา่เฉลีย่ความเทีย่งตรง
เชิงเนื้อหาทั้งฉบับเท่ากับ 4.86 

 3. แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล จำานวน 6 
แผน คุณภาพของแผนการศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.53 

 4. แบบฝกึการเขียน เป็นแบบคัดข้อความ 
คดัคำาตามรปูภาพ จบัคูค่ำากบัรปูภาพ เขยีนคำาใหม้ี
ความหมายตรงตามรปูภาพ คณุภาพของแบบฝกึมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 

 5. แบบประเมินการเขียน เป็นแบบเขียน
คำาให้มีความหมายตรงตามรูปภาพ จำานวน 60 คำา 

 การดำาเนินการวิจัย 

	 วงรอบที่	1	

 ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา ผู้วิจัยสำารวจ
สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการเรยีนการสอนรายวชิา
วทิยาศาสตร ์และรว่มกบัผูร้ว่มวจิยัทำาการคดักรอง
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีภาวะบกพร่อง

ด้านการเขียนโดยใช้แบบคัดกรองนักเรียน พบว่า 
นักเรียนมีภาวะบกพร่องด้านการเขียน จำานวน 6 
คน จึงกำาหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย แล้ว
ใชแ้บบสมัภาษณ ์สมัภาษณก์ลุม่เปา้หมายเกีย่วกบั
ปัญหาและความต้องการเรียนรู้ ซึ่งสามารถระบุ
ปัญหาที่ต้องแก้ไข คือ นักเรียนมีภาวะบกพร่อง
ด้านการเขียน 

 ขั้นที่ 2 การประเมินความต้องการจำาเป็น 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย นำาข้อมูลจากการสัมภาษณ์
กลุม่เปา้หมายในขัน้ที ่1 มาวิเคราะหค์วามตอ้งการ
จำาเป็นตามลำาดับความสำาคัญ สรุปได้ว่าความ
ต้องการจำาเป็น คือ นักเรียนไม่สามารถเขียนเป็น
คำาได้ 

 ขั้นที่ 3 การกำาหนดสมมติฐานทางความ
คิด ผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และผู้ปกครองนักเรียน ร่วม
กนัพจิารณาขอ้มลูจากการสมัภาษณก์ลุม่เปา้หมาย
ในขั้นที่ 1 เพื่อกำาหนดเป็นแนวคิดในการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนที่มีภาวะบกพร่อง ได้แนวทาง
ในการพัฒนา คือ การจัดทำาแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล และสมมติฐาน คือ การสอนนักเรียนให้
เขยีนเปน็คำา แลว้ฝกึเขยีนตามแบบฝกึตามแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล จะสามารถพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องด้านการเขียนได้ 

 ขั้นที่ 4 การพัฒนาแผนปฏิบัติการ ผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัย ดำาเนินการสร้างแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกการ
เขียน สื่อประกอบการสอน และแบบประเมินการ
เขียน แล้วนำาเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจและนำามา
ปรับปรุงแก้ไข 

 ขัน้ที ่5 การดำาเนนิการตามแผนปฏบิตักิาร 
ผูวิ้จยัและผูร้ว่มวิจยั ทำาการประเมนิความสามารถ
ในการเขียนของนักเรียนก่อนดำาเนินการสอนโดย
ใชแ้บบประเมนิการเขยีน แลว้ดำาเนนิการสอนตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยผู้สอน 1 
คน ต่อนักเรียนไม่เกิน 2 คน ในแต่ละเนื้อหาจะ
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มอบหมายให้กลุ่มเป้าหมายอ่านทำาความเข้าใจ 
แลว้ฝกึการเขยีนโดยใชแ้บบฝกึการเขยีน ไดแ้ก ่คดั
ข้อความด้วยตัวหนังสือหวัดแกมบรรจง คัดคำาที่มี
รูปภาพประกอบ โยงจับคู่คำากับรูปภาพ และเขียน
คำาใหม้คีวามหมายตรงกบัรปูภาพ ใชเ้วลาสอนครัง้
ละ 1 ชั่วโมง ขณะปฏิบัติการสอน ผู้สอนจะสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน โดยผู้สังเกต 2 
คน ต่อนักเรียน 1 คน 

 ขั้นที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติ ผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัย ประเมินผลการเรียนรู้เมื่อเสร็จสิ้น
การสอนครบทุกเนื้อหา โดยใช้แบบประเมินการ
เขียน 

 ขั้นที่ 7 การสะท้อนผลการปฏิบัติ อธิบาย 
และทำาความเข้าใจ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย วิเคราะห์
ผลการปฏบิตั ิสรปุไดด้งันี ้นกัเรยีนมคีวามสามารถ
ในการเขียนคำาอยู่ในระดับดีมากทุกคน เขียนหวัด
แกมบรรจงไดใ้นระดับดีมาก จำานวน 2 คน คดิเป็น
ร้อยละ 33.33 เขียนได้ในระดับดี จำานวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.66 และเขียนจำาแนกสารตาม
เกณฑ์ได้ในระดับดีมาก จำานวน 6 คน ศักยภาพ
ในการเขยีนโดยภาพรวมเพิม่ขึน้ โดยกอ่นการสอน 
นักเรียนสามารถเขียนคำา คิดเป็นร้อยละ 11.66 
และหลงัการสอน นกัเรยีนสามารถเขยีนคำา คดิเปน็
ร้อยละ 84.00 แต่ยังมีปัญหา คือ ในการเขียนเป็น
ประโยค นักเรียนเขียนประโยคผิดรูปแบบ 

 ขั้นที่ 8 การตัดสินใจ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 
พจิารณาผลการเขยีนและปญัหาของกลุม่เปา้หมาย 
ในวงรอบที่ 1 แล้วมีมติว่าควรมีการพัฒนาการ
เขียนโดยการเรียนรู้จากการเขียนประโยคจากคำา
ต่างๆ ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสาร
และสมบัติของสาร ในวงรอบที่ 2 ต่อไป 

 วงรอบที่	2	

 ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัย นำาปัญหาที่พบเมื่อสิ้นสุดวงรอบที่ 1 มา

พิจารณา ซึ่งสามารถระบุปัญหาที่ต้องแก้ไข คือ 
นักเรียนไม่สามารถเขียนประโยคได้ถูกรูปแบบ 

 ขั้นที่ 2 การประเมินความต้องการจำาเป็น 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ศึกษาสภาพปัญหาความ
เป็นจริงของกลุ่มเป้าหมายเพื่อประเมินความ
ต้องการจำาเป็น โดยนำาคำาต่างๆ ในสาระการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ที่
นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วในวงรอบที่ 1 มาเขียน
เป็นประโยค พบว่า นักเรียนไม่สามารถเขียนเป็น
ประโยคให้ถูกรูปแบบได้ 

 ขั้นที่ 3 การกำาหนดสมมติฐานทางความ
คิด ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ร่วมกันกำาหนดแนวคิด
ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีภาวะบกพร่อง 
โดยมีสมมติฐาน ดังนี้ การสอนนักเรียนให้เขียน
เป็นประโยคจากคำาต่างๆ แล้วฝึกเขียนตามแบบ
ฝึก จะสามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีภาวะ
บกพร่องด้านการเขียนได้ 

 ขั้นที่ 4 การทบทวนแผนปฏิบัติการ ผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัย สร้างแผนการจัดการเรียนรู้การ
เขียนเป็นประโยคจากคำาต่างๆ สื่อประกอบการ
สอน แบบฝึกการเขียนเป็นประโยค แล้วนำาเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจและนำามาปรับปรุงแก้ไข 

 ขั้นที่ 5 การดำาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ ผูวิ้จยัและผูร้ว่มวิจยั ดำาเนนิการสอนตามแผน
ปฏิบัติการ โดยใช้แบบฝึกการเขียนเป็นประโยค 
ประกอบด้วย การเขียนเติมคำาในประโยคให้ถูก
ต้อง คำาที่ ให้เลือกเป็นคำาที่มีรูปภาพประกอบ
เหมือนในวงรอบที่ 1 จากนั้นเรียงประโยคให้ถูก
ตอ้ง และเขยีนเปน็ประโยคจากคำาตา่งๆ ใหถ้กูตอ้ง 

 ขั้นที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติ ผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัย ประเมินผลการเรียนรู้เมื่อเสร็จสิ้น
การสอนครบทุกเน้ือหา โดยใช้แบบประเมินการ
เขียนเป็นประโยค 
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 ขั้นที่ 7 การสะท้อนผลการปฏิบัติ อธิบาย 
และทำาความเข้าใจ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย วิเคราะห์
ผลการปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้ นักเรียนสามารถเขียน
เป็นประโยคได้ถูกรูปแบบทุกคน เขียนได้ในระดับ
ดี และผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดทุกคน 

 ขั้นที่ 8 การตัดสินใจ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 
พจิารณาผลการเขียนของกลุม่เป้าหมาย และมีมติ
วา่การจดัการเรยีนรูต้ามแผนปฏบิตักิารในวงรอบที ่
2 เป็นไปตามสมมติฐาน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิ เคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา และข้อมูลเชิงปริมาณโดยการ
วิเคราะห์ค่าร้อยละ 

ผลการวิจัย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีภาวะ
บกพร่องด้านการเขียน หลังการพัฒนาศักยภาพ 
วงรอบที่ 1 นักเรียนมีความสามารถในการเขียน
คำาอยู่ในระดับดีมากทุกคน เขียนหวัดแกมบรรจง
ได้ในระดับดีมาก จำานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.33 เขียนได้ในระดับดี จำานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.66 และเขียนจำาแนกสารตามเกณฑ์ได้
ในระดบัดมีาก จำานวน 6 คน ศกัยภาพในการเขียน
โดยภาพรวมเพิ่มขึ้น โดยก่อนการสอน นักเรียน
สามารถเขียนคำา คิดเป็นร้อยละ 11.66 และหลัง
การสอน นักเรียนสามารถเขียนคำา คิดเป็นร้อยละ 
84.00 แตย่งัมปีญัหา คือ ในการเขียนเป็นประโยค 
นักเรียนเขียนประโยคผิดรูปแบบ 

 หลังการพัฒนาศักยภาพนักเรียน วงรอบ
ที่ 2 พบว่า นักเรียนสามารถเขียนเป็นประโยคได้
ถูกรูปแบบทุกคน เขียนได้ในระดับดี ผ่านเกณฑ์ที่
กำาหนดทั้ง 6 คน 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย พบว่า หลังการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน วงรอบที่ 1 นักเรียนมีความ
สามารถในการเขียนคำาอยู่ในระดับดีมากทุกคน 
เขียนหวัดแกมบรรจงได้ในระดับดีมาก จำานวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เขียนได้ในระดับดี 
จำานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 และเขียน
จำาแนกสารตามเกณฑ์ได้ในระดับดีมาก จำานวน 6 
คน ศกัยภาพในการเขยีนโดยภาพรวมเพิม่ขึน้ โดย
ก่อนการสอน นักเรียนสามารถเขียนคำา คิดเป็น
ร้อยละ 11.66 และหลังการสอน นักเรียนสามารถ
เขียนคำา คิดเป็นร้อยละ 84.00 ยังมีปัญหา คือ ใน
การเขียนเป็นประโยค นักเรียนเขียนประโยคผิด
รูปแบบ ผลการวิจัยพบเช่นน้ี เป็นเพราะว่าการ
จัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ซึ่งเป็นแผนการศึกษาสำาหรับนักเรียนที่มีภาวะ
บกพร่องโดยเฉพาะ ได้รับความร่วมมือในการ
จัดทำาจากบุคคลหลายฝ่าย โดยยึดความต้องการ
จำาเป็นทางการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนเป็น
สำาคัญ ทำาให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยดำาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดบริการสิ่งอำานวย
ความสะดวก สื่อประกอบการสอน และความ
ช่วยเหลือให้นักเรียนได้อย่างถูกต้อง การเรียน
เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน (ศูนย์การศึกษา
พิเศษจังหวัดมหาสารคาม, 2551: 28-30) ทำาให้
นักเรียนแต่ละคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตาม
ธรรมชาตอิยา่งเตม็ศกัยภาพ ผลการวจิยัสอดคลอ้ง
กับการวิจัยของสุจินดา ผ่องอักษร (2550: 115) 
ที่ได้วิจัยคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแกนนำา
จัดการเรียนร่วมสำาหรับบุคคลออทิสติก รูปแบบ
ห้องเรียนคู่ขนาน กรณีศึกษาโรงเรียนดีเด่นใน 4 
ภูมิภาค โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ ผล
การวิจัยประเด็นปัจจัยด้านแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล พบว่า การจัดทำาแผนการศึกษา
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เฉพาะบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีราย
ละเอียดครบถ้วนในสาระสำาคัญและสอดคล้องกับ
ความต้องการจำาเป็นพิเศษของผู้เรียน นำาสู่ความ
สำาเร็จของการดำาเนินงาน โดยสามารถบ่งชี้ความ
สำาเร็จได้ และสอดคล้องกับการวิจัยของ Medley 
(2009: 66-A) ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
จัดการศึกษาพิเศษเพื่อให้ได้รับการบริการที่เท่า
เทยีม โดยยึดหลกัความตอ้งการของผู้เรยีน พบว่า 
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล มีความสำาคัญต่อการ
พัฒนาการจัดการศึกษาสำาหรับนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

 การจัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล ตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการรูป
แบบวงจรลำาดับเวลา เป็นการวิจัยปฏิบัติการที่
ยึดลำาดับเวลาในการปฏิบัติงานและกิจกรรมเป็น
สำาคัญ สิ่งแรกที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยดำาเนินการ
อย่างเร่งด่วน คือ การประเมินสภาพปัญหาที่
จำาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ชัดเจน นำาไปสู่การ
กำาหนดแนวความคิดในการแก้ปัญหา การระบุวิธี
การแก้ปัญหาตามขั้นตอนการวิจัยอย่างละเอียด
และต่อเนื่อง ทำาให้มองเห็นภาพการดำาเนินงาน
อย่างชัดเจน โดยหลักการประเมินความต้องการ
จำาเป็น คือ หลักความแตกต่าง (discrepancy) 
และหลักความสำาคัญ (importance) สิ่งที่เป็น
ความต้องการจำาเป็นต้องมีความสำาคัญมาก ต้อง
ได้รบัการตอบสนอง และความตอ้งการจำาเปน็ตอ้ง
มีลำาดับความสำาคัญท่ีทำาให้ผู้วิจัยเลือกวิธีการแก้
ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด เพื่อปรับให้เหมาะสมกับ
การพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีนเปน็รายบคุคล สง่
ผลตอ่การพฒันากลุม่เปา้หมายไดอ้ยา่งแทจ้รงิและ
มีประสิทธิภาพ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2548: 81) ผล
การวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยของสนิดาภรณ์  
ทิพเจริญ (2549: 194-197) ที่ ได้วิจัยการใช้
กระบวนการวจิยัปฏบิตักิารรปูแบบวงจรลำาดบัเวลา
ของ James McKernan เพื่อพัฒนาการอ่านและ

การเขียนคำาภาษาไทย สำาหรับนักเรียนที่มีปัญหา
การอ่านและการเขียนคำาภาษาไทย ในช่วงชั้นที่ 3 
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการในการอ่านและการ
เขียนดีขึ้นในระดับที่น่าพอใจ 

 หลงัการพฒันาศกัยภาพ วงรอบที ่2 พบวา่ 
นักเรียนสามารถเขียนเป็นประโยคได้ถูกรูปแบบ
ทุกคน เขียนได้ในระดับดี ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดทั้ง 
6 คน ผลการวิจัยพบเช่นนี้ เป็นเพราะว่านักเรียน
ทกุคนไดร้บัการพฒันาศกัยภาพตามแผนการศกึษา
เฉพาะบุคคล ที่ได้ออกแบบไว้อย่างสอดคล้องกับ
ความสามารถของแต่ละคน ทำาให้สะดวกในการ
สอน (ผดุง อารยะวิญญู, 2539: 121) นักเรียน
ได้รับการช่วยเหลือ บำาบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ ตาม
ความต้องการจำาเป็นของแต่ละบุคคลอย่างเหมาะ
สม (ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดมหาสารคาม, 
2551: 9) นักเรียนจึงได้รับการแก้ไขตามสภาพ
ปัญหาที่แท้จริง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Anderson (2008: 101-B) ที่ได้ศึกษาความสำาเร็จ
ของเดก็ดว้ยแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคล ใน
การอ่าน ความคงทน และความสำาเร็จในการรับรู้ 
ในนกัเรยีนเกรด 6 เปรยีบเทยีบกบันกัเรยีนที่ไมไ่ด้
ใชแ้ผนการศกึษาเฉพาะบคุคล พบว่า มพีฒันาการ
ในการอ่านสูงกว่าและมีความคงทนมากกว่า 

 การพฒันาศกัยภาพนกัเรยีนดว้ยแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล ตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติ
การรูปแบบวงจรลำาดับเวลา ทั้งสองวงรอบ 
สามารถพฒันาศกัยภาพนักเรยีนทีม่ภีาวะบกพรอ่ง
ด้านการเขียน เป็นไปตามความมุ่งหมายของการ
วิจยั ทัง้น้ีอาจเปน็เพราะว่าสภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้ได้
รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบตามกระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการที่เป็นขั้นตอน ได้รับความร่วมมือเป็น
อยา่งดจีากผูร้ว่มวจิยั และผูป้กครอง ซึง่เปน็ไปตาม
แนวคิดของประวิต เอราวรรณ์ (2545: 19) ที่ได้
สรุปว่า การวิจัยปฏิบัติการเริ่มต้นด้วยการกำาหนด
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ปัญหาหรอืจุดท่ีตอ้งการปรบัปรงุแกไ้ข แลว้นำาไปสู่
ขั้นตอนใหญ่ๆ 3 ขั้น คือ การวางแผน การลงมือ
ปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลการปฏิบัติ 
ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โดยการดำาเนิน
การนั้นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วม และการร่วม
มอืกนัทำางานเป็นกลุม่ รวมทัง้มกีารสอ่งสะทอ้นผล
เพื่อการปรับปรุงสิ่งที่กำาลังดำาเนินการให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือให้ได้ผลดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสุภาพร ชินชัย (2551: 138-140) 
ท่ีได้พัฒนารูปแบบการจดัการเรยีนรวมสำาหรบัเดก็
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ: กรณศีกึษาโรงเรยีนเรยีน
รวมในจงัหวดัเชยีงใหม ่โดยใชก้ระบวนการวจิยัเชงิ
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
โดยใช้เทคนิคการระดมแนวคิดเพื่อสร้างอนาคต
ร่วมกัน (Future Search Conference: F.S.C.) 
พบว่า สามารถสนับสนุน ส่งเสริมให้ฝ่ายต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งเขา้มามีสว่นรว่มในการดำาเนนิงาน ตัง้แต่
การค้นหาปัญหาและความต้องการ การกำาหนด
แนวทางและวางแผนในการแก้ปัญหา การลงมือ
ปฏิบัติและการประเมินผล ทำาให้ฝ่ายต่างๆ เกิด
การเรียนรู้จากการกระทำาด้วยตนเอง ซึ่งนำาไปสู่
การพฒันาการจัดการเรยีนรวมในชมุชนของตนเอง
อย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช ้

 1.1 การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่มี
ภาวะบกพรอ่งในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ควร
เป็นการเรียนรู้จากการอ่านการเขียนเป็นคำาและมี
รูปภาพประกอบ 

 1.2 ควรอำานวยความสะดวกให้กับ
นักเรยีนโดยเตรยีมความพรอ้มทัง้ดา้นอุปกรณ ์สือ่
การเรียน เพื่อให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่ 
เต็มเวลา สังเกตพฤติกรรมและความพร้อมของ
นักเรียนขณะเรียน ยืดหยุ่นปรับกระบวนการสอน
เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน 

 1.3 ในขณะดำาเนินการฝึก ควรกระตุ้น
ให้นักเรียนได้คิด ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ 
สร้างความมั่นใจว่าเขาสามารถทำาได้ ส่งเสริม
บรรยากาศที่เป็นมิตร และควรเสริมแรงเมื่อ
นักเรยีนทำากจิกรรมไดถ้กูตอ้ง เชน่ กลา่วคำาชมเชย 

 1.4 คำาเฉพาะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ส่วนมากเป็นคำายากมากสำาหรับนักเรียนที่มีภาวะ
บกพร่อง ครูควรให้นักเรียนเรียนรู้จากการได้
สมัผสักบัสือ่จรงิใหม้ากทีส่ดุ และใหฝ้กึซ้ำา ย้ำา ทวน 
มากกว่าปกติ 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 ควรพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีภาวะ 
บกพร่องอื่นๆ เช่น ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ 
ด้ านพฤติกรรม ในระดับชั้นต่างๆ โดยใช้
กระบวนการวิจัยปฏิบตักิารรปูแบบวงจรลำาดบัเวลา 
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การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเตรียม 
ความพรอ้มในการสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษาระบบกลาง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
A Study of Causal Relationship of Factors Affecting to  
Preparation Take an Exam Central University Admissions 
System of Matthayomsueksa VI Students at School under the 
Kalasin Educational Service Area I 

เพ็ญตระการ อรัญทอง,1 สุวพร เซ็มเฮง,2 ละเอียด รักษ์เผ่า3 
Pentrakarn Arunthong,1 Suwaporn Semheng,2 La-iad Ruckpau3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่ส่งผลต่อการ 
เตรยีมความพรอ้มในการสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ระดบัอุดมศกึษาระบบกลาง กลุม่ตวัอยา่ง คอื นักเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จำานวน 549 คน ได้มา
โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มี 6 ฉบับ ได้แก่ 
แบบสอบถามการเตรยีมความพรอ้มในการสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ระดบัอุดมศกึษาระบบกลาง ลกัษณะ
มุ่งอนาคต การควบคุมตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และสัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวิเคราะห์เส้นทาง 

 ผลการวิจัยพบ ดังนี้ 

 1. ตัวแปรสาเหตุทั้ง 5 ตัวแปร ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต การควบคุมตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การเตรยีมความพรอ้มในการสอบคดัเลอืกเข้าศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษาระบบกลาง อยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.395-0.487 

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2, 3 อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 M. Ed. Candidate in Educational Research and Statistics, Faculty of Education, Srinakharinwirot University 
2, 3 Lecturer, Faculty of Education, Srinakharinwirot University 
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 2. โมเดลตามสมมติฐานไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้มีการปรับแก้ใหม่ ผลการตรวจ
สอบความกลมกลืนที่ปรับใหม่มีค่าไค-สแควร์เท่ากับ 1.346 (df = 1, p = 0.246) ค่าดัชนีรากมาตรฐาน
ของค่าเฉลี่ยกำาลังสองของส่วนที่เหลือเท่ากับ 0.025 ค่าดัชนีรากกำาลังสองเฉลี่ยของความแตกต่างโดย
ประมาณเท่ากับ 0.006 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเท่ากับ 0.999 และค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้
เทา่กบั 0.983 ซึง่ผลการตรวจสอบความกลมกลนืของรปูแบบทีป่รบัแกใ้หมส่อดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์

 3. ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
อุดมศึกษาระบบกลางเรียงตามลำาดับ คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษะมุ่งอนาคต สัมพันธภาพระหว่าง
นกัเรยีนกบัเพือ่น และการควบคุมตนเอง โดยมีขนาดอทิธพิลเทา่กบั .296 .206 .167 และ .119 ตามลำาดบั 
ตัวแปรที่ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อการเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ระบบกลาง เรียงตามลำาดับ คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน 
การควบคุมตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .236 .128 .123 และ .052 ตาม
ลำาดับ โดยตัวแปรที่ศึกษาสามารถร่วมอธิบายความแปรปรวนของการเตรียมความพร้อมในการสอบคัด
เลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบบกลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ร้อยละ 34.60 

คำาสำาคัญ: การเตรียมความพร้อม, การวิเคราะห์เส้นทาง 

Abstract 
 The purpose of this research was to study of causal relationship of factors affecting  
to preparation take an exam Central University Admissions System. Sample were 549  
Matthayomsueksa VI students at schools under the Kalasin Educational Service Area I selected  
by multi-stage random sampling. The research instruments included six questionnaires:  
preparation take an exam Central University Admissions System, future orientation, self-control, 
achievement motivation, self-efficacy, and relationship between students. Path analysis was 
used to analyze collected data. 

 The results revealed that: 

 1. Five causal factors consisting of future orientation, self-control, achievement  
motivation, self-efficacy, and relationship between students had positive relationship the 
preparation take an exam Central University Admissions System with a statistical significance 
of .01. Their correlation coefficients were between 0.395-0.487. 

 2. The hypothesis causal relationship model of preparation take an exam Central 
University Admissions System did not fit with the empirical data. After adjusted, it was found 
that the adjusted model fit with the empirical data with Chi-square = 1.346 (df = 1, p = 0.246), 
Root Mean Squared Error Approximation (RMSEA) = 0.025, Standardized Root Mean Squared 
Residual (SRMR) = 0.006, Goodness of Fit Index (GFI) = 0.999, and Adjusted Goodness of Fit 
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Index (AGFI) = 0.983. 

 3. The factors with direct affecting to preparation take an exam Central University 
Admissions System were achievement motivation, future orientation, relationship between 
students, and self-control with its effect of .296 .206 .167 and .199 respectively. The factors 
with indirect affecting to preparation take an exam Central University Admission System were 
self-efficacy, relationship between students, self-control, and achievement motivation with 
its effect of .236 .128 .123 and .052 respectively. The study variables accounted for 34.60 
percent of the preparation take an exam Central University Admissions System. 

Keywords: preparation, path analysis 

บทนำา 
 การประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
และสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มี
แนวคดิปรบัปรงุระบบการคดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษา
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยตั้งคณะทำางานว่าด้วย
การรบับคุคลเขา้ศกึษาและวดัผล (Admission and 
Assessment Forum) ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวัดผลจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทำาหน้าที่
ประเมินผลดีและผลเสียเพื่อหาแนวทางในการ
พฒันาระบบคดัเลอืกใหม่ให้ดีย่ิงข้ึน ซึง่ผลจากการ
ศึกษาของคณะทำางานดังกล่าว ได้ยึดหลักการนำา
ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาใช้
ในการคัดเลือกในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มการ
พิจารณาความสามารถของผู้สมัคร โดยพิจารณา
จากองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ผลการเรียน แบบ
ทดสอบหลกั และ/หรอืแบบทดสอบความสามารถ
ทางการเรียน ซึ่งจัดโดยสถาบันทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งพิจารณาจากผลการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในส่วนอื่นๆ โดย
สถาบนัอดุมศกึษาตา่งๆ อาจกำาหนดคณุสมบตัหิรอื
กำาหนดใหส้อบวชิาเฉพาะหรอืวชิาความถนดัเฉพาะ
ด้านเพ่ิมเตมิได ้การจดัสอบใหท้ำาในระบบสอบรวม
เช่นเดียวกับที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพราะเป็น

ระบบที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการประกาศ
ใช้พระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่
นำาไปสู่การปฏิรูปการศึกษา และการประกาศใช้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ระบบ
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
จงึตอ้งปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งและสง่เสรมิระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การปฏิรูปการเรียน 
การสอนสำา เร็จลุล่ วงตามเป้าหมายที่ตั้ งไ ว้   
ดงันัน้ ระบบการคดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาในสถาบนั
อุดมศึกษาซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 จึงใช้ใน
ปีการศึกษา 2548 เป็นปีสุดท้าย และในการรับ
นักศึกษาปีการศึกษา 2549 ให้เริ่มใช้ระบบกลาง
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
(Central University Admissions System: CUAS) 
(แมนวดี นุยุทธิ์ และคนอื่นๆ, 2548: 4) 

 การปรบัใชร้ะบบกลางการคดัเลอืกบคุคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ย่อมทำาให้นักเรียน
มีการปรับตัวตามไปด้วยเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมในการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบบ 
กลางของนักเรียน ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต  
(กมลวรรณ ดีเลิศ, 2551: 98; กรภัทร วรเชษฐ์, 
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2548: 126; อรุณพร เนียมสุวรรณ, 2549: 163;) 
การควบคุมตนเอง (กรภัทร วรเชษฐ์, 2548: 129;  
ปณิตา นริมล, 2547: 121; อรณุพร เนยีมสวุรรณ, 
2549: 160) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (กมลวรรณ  
ดีเลิศ, 2551: 98; วิรชาม์ กุลเพิ่มทวีรัชต์, 2547: 
75; อรุณพร เนียมสุวรรณ, 2549: 163) การรับรู้
ความสามารถของตนเอง (กรภัทร วรเชษฐ,์ 2548: 
130; ปณิตา นิรมล, 2547: 122) และสัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน (กมลวรรณ ดีเลิศ, 
2551: 100; พิมย์ภา ตั๋นคำา, 2548: 56; วิรชาม์ 
กุลเพิ่มทวีรัชต์, 2547: 75) 

 ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระบบกลาง ซึง่ผูว้จิยัสนใจปจัจยัลกัษณะมุง่อนาคต 
การควบคุมตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การรับรู้
ความสามารถของตนเอง และสมัพนัธภาพระหวา่ง
นักเรียนกับเพื่อน โดยใช้ระเบียบวิธีการวิเคราะห์
เส้นทาง (path analysis) โดยการวิเคราะห์ด้วย
โมเดลลสิเรล ซึง่เปน็วธิกีารวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ของปจัจยัสาเหตท่ีุสง่ผลตอ่การเตรียมความพรอ้ม
ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ระบบกลาง นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่สามารถอธิบาย
ได้ว่าตัวแปรสาเหตุแต่ละตัวมีขนาดอิทธิพลเท่าไร 
เป็นอิทธิพลทางตรงหรือทางอ้อม 

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร
สาเหตุกับการเตรียมความพร้อมในการสอบคัด
เลอืกเขา้ศกึษาต่อระดับอุดมศึกษาระบบกลางของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
 2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตทุีส่รา้งขึน้กบัขอ้มลู
เชิงประจักษ์ 

 3. เพือ่ศกึษาตวัแปรสาเหตทุีม่อีทิธพิลทัง้
ทางตรงและทางอ้อมต่อการเตรียมความพร้อม

ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ระบบกลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ตวัแปรลกัษณะมุง่อนาคต การควบคมุ
ตนเอง แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์การรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเอง และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ
เพื่อน มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อม
ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ระบบกลาง 

 2. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตาม
ภาวะสันนิษฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

 3. ตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรง
ต่อการเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบบกลาง ได้แก่ 
ลักษณะมุ่งอนาคต     
 4. ตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
การเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบบกลาง ได้แก่ การ
รับรู้ความสามารถของตนเอง    
 5. ตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการเตรียมความพร้อมในการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบบกลาง 
ไดแ้ก ่การควบคมุตนเอง แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และ
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำานวนโรงเรียน 19 
โรง 73 ห้องเรยีน นักเรยีน 2,729 คน กลุม่ตวัอยา่ง 
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ได้แก่ นักเรียน จำานวน 549 คน จากโรงเรียน 11 
โรง 15 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (multi-stage random sampling) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย เ ป็ น
แบบสอบถาม ชนดิมาตราสว่นประมาณคา่ (rating  
scale) 5 ระดับ มี 6 ฉบับ ได้แก่ 

 1. แบบสอบถามการเตรียมความพร้อม
ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ระบบกลาง จำานวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ .761 

 2. แบบสอบถามลักษณะมุ่งอนาคต 
จำานวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 
.712 

 3. แบบสอบถามการควบคุมตนเอง 
จำานวน 15 ข้อ มีความค่าเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 
.623 

 4. แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
จำานวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 
.832 

 5. แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองจำานวน 15 ขอ้ มคีา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั
เท่ากับ .896 

 6. แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับเพื่อน จำานวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อ
มั่นทั้งฉบับเท่ากับ .699 

 การดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างมากกว่าที่วางแผนไว้ 
ประมาณร้อยละ 20 คิดเป็น 642 ฉบับ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. หาค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนจาก
แบบสอบถามทุกฉบบั ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน 

มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย ค่า 
ความเบ้ ค่าความโด่ง 

 2. หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรสาเหตุและระหว่างตัวแปรสาเหตุกับ
ตวัแปรตาม โดยใชส้ตูรสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของ 
เพียร์สัน (Pearson’s product moment  
correlation coefficient) และทดสอบนัยสำาคัญ
ด้วยค่าที (t-test) 

 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของตัวแปรตาม สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเตรียม
ความพรอ้มในการสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ระดบั
อุดมศึกษาระบบกลาง โดยใช้การวิเคราะห์โมเดล
ลิสเรล ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดล
ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ วิเคราะห์
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรสาเหตุ
ต่อการเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบบกลาง เป็นการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีความน่าจะเป็น
สูงสุด (Maximum Likelihood Estimates: ML) 
เพื่อวิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐานที่กำาหนด และ
ค่าสถิติสำาคัญที่ ใช้ตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ค่าไค-สแควร์ (Chi-square : X2) 

 3.2 ดัชนีรากกำาลังสองเฉลี่ยของความ
แตกต่างโดยประมาณ (Root Mean Squared 
Error of Approximation: RMSEA) 

 3.3 ดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยกำาลัง
สองของส่วนที่เหลือ (Standardized Root Mean 
Squared Residual: SRMSR) 

 3 .4  ดั ชนี วั ดระดับความกลมกลืน  
(Goodness of Fit Index: GFI) 

 3.5 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้ 
(Adjusted Goodness of Fit Inde : AGFI) 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรสาเหตุกับการเตรียมความพร้อมในการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบบ
กลาง พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่
ระหว่าง 0.395-0.487 มีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทุกค่า เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (0.487) ลักษณะมุ่ง
อนาคต (0.149) สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ
เพื่อน (0.410) การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(0.407) และการควบคุมตนเอง (0.395) 

 2. ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ตัวแปรท่ีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมในการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบบ
กลางกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ก่อนการปรับโมเดล 
พบว่า ในเบื้องต้นโมเดลไม่สอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X2 = 200.878, p-value 
= 0.000, X2 = 50.219, RMSEA = 0.300, SRMR 
= 0.122, GFI = 0.891 และ AGFI = 0.428)  
ผู้วิจัยจึงปรับปรุงเส้นทางของตัวแปรสาเหตุที่มีน้ำา
หนักความสำาคัญต่อการเตรียมความพร้อมในการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบบ
กลาง เพ่ือให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์มากข้ึน ซึ่งดำาเนินการปรับ
โมเดลใหม่โดยอาศัยเหตุผลเชิงทฤษฎีประกอบ
กับค่าเสนอแนะจากโปรแกรมหรือดัชนีปรับรูป
ความสัมพันธ์ ดัชนีปรับแต่งโมเดล (Model 
Modification Indices: MI) และค่าเปลี่ยนแปลง
พารามิเตอร์ที่คาดหวังมาตรฐาน (Standardized 
Expected Parameter Change: SEPC) มีการ
ปรับปรุงโมเดลความสมัพนัธโ์ดยการตดัเสน้ทางที่
ไมม่นียัสำาคญัทางสถติอิอก และเพิม่เสน้ทางความ

สัมพันธ์ใหม่จนได้โมเดลหลักที่มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีค่าวัดระดับ
ความกลมกลืนทุกค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำาหนด โดย
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ในระดับดี (X2 = 1.346, p-value = 0.246, X2 = 
1.346, RMSEA = 0.025, SRMR = 0.00, 6GFI = 
0.999 และ AGFI = 0.983,)

 3. ผลการศกึษาตวัแปรสาเหตทุีม่อีทิธพิล
ทางตรง และอทิธพิลทางออ้มตอ่การเตรยีมความ
พร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
อุดมศึกษาระบบกลาง พบว่า การเตรียมความ
พร้อมได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดมาจากแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ (0.348) รองลงมา คือ สัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน (0.295) การควบคุม
ตนเอง (0.242) การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง (0.236) และลักษณะมุ่งอนาคต (0.206) 
ตามลำาดับ โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง เรียง
ตามลำาดับได้ดังน้ี แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (0.296) 
ลักษณะมุ่งอนาคต (0.206) สัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับเพื่อน (0.167) และการควบคุมตนเอง 
(0.119) สำาหรับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อม เรียง
ตามลำาดับได้ดังน้ี การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง (0.236) สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ
เพื่อน (0.128) การควบคุมตนเอง (0.123) และ
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(0.052) โดยตวัแปรเชงิสาเหตุ
ทั้งหมดสามารถร่วมอธิบายความแปรปรวนของ
การเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบบกลางของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ร้อยละ 34.60   
 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการ 
เตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาระบบกลางของนักเรียน ดัง
ภาพประกอบ 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมในการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบบ
กลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า 
ในเบื้องต้นโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุยังไม่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่ง Joreskog 
and Sorebom (1993: 120-121) ได้กล่าวว่า 
โมเดลเริ่มต้นไม่จำาเป็นต้องถูกต้องหรือกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์เสมอไป ทั้งนี้มีสาเหตุจาก
ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการวิจัยไม่พอเพียงที่จะ

สนับสนุนโมเดลลิสเรลตามสมมติฐาน ในกรณี
น้ีผู้วิจัยพิจารณาหาโมเดลที่กลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ เพื่อให้ได้โมเดลที่มีค่าพารามิเตอร์
ที่มีนัยสำาคัญทางสถิติอย่างแท้จริง และสุชาติ  
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2537: 267) ได้กล่าวว่า หาก
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยใดไม่มีนัยสำาคัญ แสดงว่า
เส้นทางเชิงสาเหตุและผลนั้นไม่มี ดังนั้น ผู้วิจัยนำา
เสนอเฉพาะเส้นทางที่มีนัยสำาคัญทางสถิติเท่านั้น
และใช้เส้นทึบ ส่วนเส้นทางที่ไม่พบว่ามีนัยสำาคัญ 
นำาเสนอด้วยเส้นประเพื่อแสดงว่าผู้วิจัยได้คิดว่า
น่าจะมีความสัมพันธ์ แต่เมื่อทดสอบแล้วพบว่าไม่

7

สูงสุดมาจากแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (0.348) รองลงมา คือ สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน (0.295) การ
ควบคุมตนเอง (0.242) การรับรูความสามารถของตนเอง (0.236) และลักษณะมุงอนาคต (0.206) ตามลําดับ
โดยตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรง เรียงตามลําดับไดดังน้ี แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (0.296) ลักษณะมุงอนาคต (0.206)
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน (0.167) และการควบคุมตนเอง (0.119) สําหรับตัวแปรท่ีมีอิทธิพล
ทางออม เรียงตามลําดับไดดังน้ี การรับรูความสามารถของตนเอง (0.236) สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
เพื่อน (0.128) การควบคุมตนเอง (0.123) และแรงจูงใจใฝสมัฤทธิ์ (0.052) โดยตัวแปรเชิงสาเหตุท้ังหมด
สามารถรวมอธิบายความแปรปรวนของการเตรียมความพรอมในการสอบคัดเลอืกเขาศกึษาตอ
ระดับอุดมศึกษาระบบกลางของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไดรอยละ 34.60

โมเดลปจจัยเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอการเตรียมความพรอมในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาระบบกลางของนักเรียน ดังภาพประกอบ

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
หมายเหตุ: หมายถึง เสนอิทธิพลท่ีไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

หมายถึง เสนอิทธิพลท่ีเพิ่มข้ึน

ภาพประกอบ โมเดลปจจัยเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอการเตรียมความพรอมในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาระบบกลางของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หลังการปรับโมเดล

การเตรียมความพรอมลักษณะมุงอนาคต

การควบคุมตนเอง

แรงจงูใจใฝสัมฤทธิ์

การรับรูความสามารถ
ของตนเอง

สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน

0.206**

0.119**

0.296**
0.168**

0.094**

0.251**

0.137** 0.440**

0.116**

0.362**
0.613**

-0.052

** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

หมายเหตุ:  หมายถึง เส้นอิทธิพลที่ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ 

   หมายถึง เส้นอิทธิพลที่เพิ่มขึ้น 

ภาพประกอบ โมเดลปัจจัยเชงิสาเหตทุีส่ง่ผลตอ่การเตรียมความพร้อมในการสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ระดบั
อุดมศึกษาระบบกลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการปรับโมเดล 
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สำาคญั และตวัแปรลกัษณะมุ่งอนาคต การควบคมุ
ตนเอง แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ 
เพื่อน ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการ 
เตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาระบบกลาง ได้ร้อยละ 34.60 
ส่วนที่เหลือเป็นอิทธิพลของตัวแปรอื่นที่ ไม่ได้ 
ถูกเลือกเข้ามาในโมเดล ถ้าสามารถนำาตัวแปรที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ เข้ามาวิเคราะห์ร่วมด้วย อาจทำาให้
ความสัมพันธ์ของโมเดลสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของการเตรียมความพร้อมในการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบบกลาง
มค่ีาสงูขึน้ และพบวา่ตวัแปรสาเหตทุกุตวัในโมเดล
ความสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อม
ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ระบบกลาง ซึ่งสามารถอภิปราย ดังนี้ 

 1. ลักษณะมุ่งอนาคต มีอิทธิพลทางตรง
ต่อการเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบบกลาง อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวจิยัขอ้ 3 แสดงวา่ลกัษณะมุง่อนาคตสง่ผล
ให้นักเรียนแสดงถึงการเตรียมความพร้อมในการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบบ
กลางได้โดยตรง เนื่องจากลักษณะมุ่งอนาคตเป็น
คุณลักษณะที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
เป็นพลเมืองดี สามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ มีความขยันหมั่นเพียร รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ มีความรับผิดชอบ มีเป้าหมาย
ชีวิตและเห็นความสำาคัญของการวางแผนอนาคต 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณพร เนียมสุวรรณ 
(2549: 164) ที่ได้ศึกษาการเตรียมความพร้อมใน
การรบับคุคลเขา้ศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาระบบ
กลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ราชวินิตบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
พบว่า นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตสูง มีความ

สามารถในการคาดการณ์ไกล มีความเพียร
พยายาม มคีวามรบัผดิชอบ มคีวามเอาใจใส่ในการ
เรยีนของตนเอง เห็นความสำาคญัของผลดผีลเสยีที่
เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถวางแผนปฏิบัติเพื่อ
รอรับผลดีหรือป้องกันผลเสีย ตลอดจนสามารถ
ควบคมุตนเองในการกระทำาหรอืละเว้นการกระทำา
บางอยา่งตามความตอ้งการของตนเองไดม้ากกว่า
นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตต่ำา 

 2. การควบคุมตนเอง มีอิทธิพลทาง
ตรงต่อการเตรียมความพร้อมในการสอบคัด
เลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบบกลาง 
และมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านทางลักษณะมุ่ง
อนาคตและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานของ
การวิจัยข้อ 5 แสดงว่านักเรียนที่มีการควบคุม
ตนเองสูงจะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการเรียน 
สามารถควบคุมพฤติกรรมการกระทำาของตนเอง
ให้สามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ตนเองคาด
หวังไว้ มีความอดทนและเพียรพยายามในการ
ทำาความเข้าใจในเนื้อหาวิชา เนื่องจากการควบคุม
ตนเองเป็นลักษณะทางจิตใจที่กำาหนดให้บุคคลมี
การกระทำาไปในทิศทางที่พึงประสงค์ เป็นความ
สามารถของบุคคลที่จะเว้นการกระทำาบางชนิด 
หรือความสามารถที่จะกระทำาพฤติกรรมด้วย
เหตุผลและความอดทน เพื่อให้เกิดผลพฤติกรรม
ที่บุคคลมุ่งหมายไว้ (Rosenbaum, 1980: 109-
121) สอดคล้องกับณัฐวัตร ลุณหงส์ (2544: 
161) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง
ครอบครัว สังคม และสภาพแวดล้อมกับการ
ควบคุมตนเองและการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของนักเรยีน: ศกึษาเฉพาะนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้นในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า นักเรียนที่
มีการควบคุมตนเองสูงจะมีพฤติกรรมที่เหมาะสม 
เกีย่วกบัการเรยีน เกีย่วกบัคร ูมคีวามกา้วรา้วนอ้ย 
และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอื่นๆ น้อย 
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 3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีอิทธิพลทาง
ตรงต่อการเตรียมความพร้อมในการสอบคัด
เลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบบกลาง 
และมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านทางลักษณะมุ่ง
อนาคต เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ 
5 แสดงว่านักเรียนที่ตั้งใจจะสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้สำาเร็จลุล่วงไปด้วย
ดี ต้องการได้รับการยกย่องแม้จะยุ่งยากลำาบาก
ก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขัดขวาง เพื่อนำาไปสู่ความ
สำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามจุดประสงค์
ทีต่ัง้ไว ้เนือ่งจากแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิเ์ป็นแรงขับให้
บุคคลพยายามประกอบพฤติกรรมที่จะประสบผล
สัมฤทธิ์ตามมาตรฐานความเป็นเลิศ (statement 
of excellent) ที่ตนเองตั้งไว้ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 
2544: 172) สอดคล้องกับงานวิจัยของกรภัทร  
วรเชษฐ์ (2548: 112) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อลักษณะมุ่งอนาคต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดบุรีรัมย์ 
พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ลกัษณะมุง่อนาคตโดยมีขนาดอิทธพิลเทา่กับ 0.28 

 4. การรับรู้ความสามารถของตนเอง มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อการเตรียมความพร้อมในการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบบ
กลาง โดยผา่นทางการควบคมุตนเองและแรงจงูใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ 5 แสดง
วา่การรบัรูค้วามสามารถของตนเองเปน็การตดัสนิ
ความสามารถของตนเองว่าจะสามารถควบคุม
ตนเองได้ดี มีโอกาสประสบความสำาเร็จสูง ดังนั้น 
การรับรู้ความสามารถของตนเองจึงเป็นตัวเสริม
แรงซึง่สง่ผลตอ่การควบคมุตนเองและแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิ เน่ืองจากบคุคลทีมี่การรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองสงู จะสามารถฟ้ืนคืนจากความลม้เหลว
โดยจะมองถึงวิธีการจัดการกับปัญหามากกว่าจะ
กังวลอยู่กับสิ่งที่เขาได้ทำาผิดพลาดไปแล้ว โดย

ให้ความสนใจและความพยายามในการกระทำา
พฤตกิรรมตา่งๆ และจะใชค้วามพยายามยิง่ขึน้เมือ่
พบกับอุปสรรค (Stoltz, 1997: 66) สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ Garcia and Pintrich (1991: 3-7) ที่
ไดส้รา้งโมเดลสมการโครงสรา้งของความสมัพนัธ์
ระหว่างแรงจูงใจภายใน การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง และการควบคมุตนเองในการเรยีน พบ
ว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นสิ่งที่เกิด
ขึ้นก่อนการควบคุมตนเองในการเรียน การรับรู้
ความสามารถของตนเองนัน้มผีลอยา่งมากกบัการ
ควบคุมตนเองในการเรียน และความเชื่อในความ
สามารถของตนเองจะนำาไปสูก่ารควบคมุตนเองใน
การเรียนในระดับสูงขึ้น 

 5. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน 
มอีทิธพิลทางตรงตอ่การเตรยีมความพรอ้มในการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบบ
กลาง และมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านทางการ
ควบคุมตนเองและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัยข้อ 5 ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนที่ได้รับ
อทิธพิลจากเพือ่นสงูทำาใหม้กีารเตรยีมความพรอ้ม
ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ระบบกลางสูงด้วย เนื่องจากประสบการณ์ด้าน
กลุ่มเพื่อนเป็นประสบการณ์ที่มีความสำาคัญ คือ 
เชือ่มโยงประสบการณใ์นครอบครวักบัการทำางาน
ในโลกกว้าง ชว่ยใหน้กัเรยีนผา่นพน้อปุสรรค และ
ให้นักเรียนมีอิสระจากครอบครัวบางสถานการณ์
เพือ่ชว่ยเกือ้หนุนในการศกึษา สามารถเปน็กำาลงัใจ
ในเรือ่งทัว่ๆ ไป (Conger & Petersen, 1984: 238) 
สอดคลอ้งกบังานวิจัยของกมลวรรณ ดเีลศิ (2551: 
115) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความ
พรอ้มในการเขา้ศกึษาตอ่ระดบัอุดมศกึษาในระบบ
กลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน พบว่า นักเรียน
ที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน มีการเตรียมความ
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พร้อมในการเขา้ศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษาในระบบ
กลางมาก และสอดคลอ้งกับงานวจัิยของศรินทิพย ์ 
พงษศ์าศวตั (2546: 93) ที่ไดศ้กึษาปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่
แรงจงูใจในการเขา้เรยีนในระดบัอดุมศกึษาโดยวธิี
สอบตรงของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พบว่า สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนมี
ความสมัพนัธท์างบวกกับแรงจูงใจในการเข้าเรยีน
ในระดับอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบตรง 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช ้

 1.1 สำาหรับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
ควรสง่เสรมิสนบัสนนุและพัฒนาคุณลกัษณะท่ีเอ้ือ
ต่อการเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทุกด้าน เพื่อเสริมสร้าง
ใหน้กัเรยีนมกีารเตรยีมความพรอ้มในการสอบคดั
เลือกเข้าศึกษาต่อ 

 1.2 สำาหรับครู อาจารย์ ควรดำาเนิน
การหากิจกรรมหรือวิธีการเพื่อให้เกิดการเตรียม
ความพรอ้มในการสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาตอ่ระดับ
อุดมศึกษามากขึ้น 

 1.3 สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา ควร
กำาหนดนโยบายเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดการเต
รียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าระดับ
อุดมศึกษา 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การเตรยีมความพรอ้มในการ
สอบคดัเลอืกเขา้ตอ่ระดบัอดุมศกึษาระบบกลางใน
กลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันออกไป 

 2.2 การศึกษาครั้งนี้ศึกษาตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน ซึ่งสามารถอธิบายได้ 
ร้อยละ 34.70 ส่วนที่เหลือเป็นอิทธิพลของตัวแปร
ที่ไม่ได้ถูกเลือกเข้ามาในโมเดล ถ้าสามารถนำา
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เข้ามาวิเคราะห์ร่วมด้วย 
อาจทำาให้ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของโมเดล
สามารถอธิบายความแปรปรวนมีค่าสูงขึ้น 

 2.3 ควรนำาผลการวิจัยไปทำาการศึกษา
ในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action  
r e s e a r c h )  ห รื อ ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ท ด ล อ ง  
(experimental research) และมีการควบคุม
ตัวแปรแทรกซ้อนเพื่อยืนยันผล 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงเนื้อหาสาระและเชิงปริมาณ หาค่า
ขนาดอทิธพิลนวตักรรมการเรียนการสอน และเพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพนวัตกรรมการเรยีนการสอน
ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จากผลงานทางวิชาการสำาหรับการประเมินเพื่อให้
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำานาญการพิเศษของข้าราชการครูสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2551 จำานวน 30 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
สังเคราะห์ผลงานทางวิชาการ และแบบประเมินคุณภาพของผลงานทางวิชาการ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
สถิติพื้นฐาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบใช้ Mann-Whitney U test 

 ผลการวิจัย พบว่า ผลงานทางวิชาการส่วนใหญ่ผู้จัดทำาเป็นเพศหญิง สำาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทั้งหมดเป็นการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทำามากที่สุดในปี พ.ศ. 2550 
ทำาการทดลองกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 ใชแ้บบแผนการวิจัย one group pretest-posttest design 
สมมติฐานของการวิจัยเป็นแบบมีทิศทาง จำานวนตัวแปรอิสระที่ศึกษา ใช้ 1 ตัวแปร โดยใช้วิธีการสอน
หรือกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด ส่วนตัวแปรตามที่ศึกษา ใช้ 2 ตัวแปร มากที่สุด คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความพึงพอใจ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ขนาดกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ย
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มากกว่า 30 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบทดสอบและแบบสอบถาม การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มี 4 
ด้าน คือ ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความยากง่าย และอำานาจจำาแนก สถิติพื้นฐานส่วนใหญ่ที่ใช้ คือ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิงส่วนใหญ่ที่ใช้ คือ t-test คุณภาพผลงานทาง
วิชาการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 นวตักรรมการเรยีนการสอนประเภทสือ่สำาหรบัคร ูมคีา่ขนาดอทิธพิลเฉลีย่เทา่กบั .666 คา่ความ
แปรปรวนเท่ากับ .005 และนวัตกรรมการเรียนการสอนประเภทสื่อสำาหรับนักเรียน มีค่าขนาดอิทธิพล
เฉลี่ยเท่ากับ .756 ค่าความแปรปรวนเท่ากับ .029 โดยนวัตกรรมการเรียนการสอนแต่ละประเภทให้
ประสิทธิภาพในการสอนไม่แตกต่างกัน 

คำาสำาคัญ: การสังเคราะห์, ผลงานทางวิชาการ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, ครูชำานาญการ
พิเศษ 

Abstract 
 This research aimed to synthesize the body of content and quantitative knowledge, to 
find out effect size of instructional innovations, and to compare efficiencies of instructional 
innovations affecting science learning achievement from the academic works for evaluation 
to have or promote academic status of specialist teachers of government teachers under the 
Office of Local Administrative Organization in the northeastern between 2004 and 2008 with a 
total of 30 titles. The instruments used in the study were: a synthesis form on academic works, 
and an evaluation form on quality of academic works. The collected data were analyzed using 
basic statistics; and comparative studies were analyzed using Mann-Whitney U test. 

 The study findings revealed that most of the academic works were conducted by  
females. Most of them completed a bachelor’s degree. All titles conducted comparative studies 
of learning achievement, in 2007 the most. They conducted experiments on Prathomsueksa 
4 students using one group pretest-posttest design. The research hypotheses used were  
directional. One independent variable was used in their studies using the teaching methods 
or learning-teaching activities the most. However, 2 dependent variables used in the studies 
the most were learning achievement and satisfaction. The researchers selected the sample 
using the purposive sampling technique. An average sample size was more than 30 students. 
The instruments used were test and questionnaire. The quality of the instruments was checked 
in these 4 aspects: validity, reliability, difficulty, and discriminating power. Most of the  
basic statistics used were percentage, mean, and standard deviation. Most of the inferential  
statistics used was t-test. The qualities of the academic works as a whole were at a medium 
level. 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 88 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2555

 The instructional innovations in the type of media for teachers had a mean effect size 
value of .666, and variance of .005. The instructional innovations in the type of media for 
students had a mean effect size value of .756, and variance of .029. Each type of instructional 
innovations did not provide a different teaching efficiency. 

Keywords: synthesis, academic work, science learning strand, specialist teacher 

บทนำา 
 การศกึษาเปน็เครือ่งมอืหรอืกระบวนการ
สำาคญัในการพฒันาความรู้ ความคิด ความสามารถ 
รวมทั้งพฤติกรรม เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรม
ของบุคคล กระบวนการดังกล่าวถือเป็นปัจจัยและ
พลงัสำาคญัในการพฒันาประเทศทัง้ดา้นเศรษฐกจิ 
สังคม วัฒนธรรม และการเมือง หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งได้ว่า ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำาหนดไว้ จำาเป็น
ต้องพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และ
ประสิทธิภาพดีพอที่จะพัฒนาพลเมืองเยาวชนใน
ประเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในกระแสโลกาภิวัตน์ ท้ังนี้ เพราะคุณภาพการ
ศกึษาของคนในประเทศเปน็สิง่สำาคญัทีจ่ะชีน้ำาการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในอนาคต 
(ไพบูลย์ แจ่มพงษ์, 2541: 37)  ค รู เ ป็ น ผู้ มี
บทบาทสำาคัญในการสร้างคุณภาพของประชากร
เพือ่พฒันาประเทศ ซึง่จำาเป็นตอ้งสง่เสรมิให้ครอูยู่
ในอาชีพได้อย่างมั่นคง ส่งเสริมขวัญและกำาลังใจ
ของครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และส่งเสริมให้
ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องที่ผูกโยงกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ส่งเสริมขวัญและกำาลัง
ใจครูที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติ
ตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีประสบการณ์และ
คณุภาพการปฏบิตังิานดเีดน่ ใหไ้ดม้วีทิยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (สำานักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2548: 
ก) 

 ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำาหรับการประเมินเพื่อให้
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำานาญการพิเศษ ของ
ข้าราชการครูสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ทีผ่า่นการประเมนิ 
ในปี พ.ศ. 2547-2551 มีผลงานจำานวนมากที่ยัง
ไม่ได้ถูกรวบรวมและทำาการสังเคราะห์ ประกอบ
กับคำากล่าวของรุ่ง แก้วแดง (2544: เว็บไซต์) ที่
ว่าการสังเคราะห์งานวิจัยเป็นวิธีการสร้างองค์
ความรู้ที่สามารถนำามาพัฒนานโยบายการศึกษา
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น หากได้มีการ
สังเคราะห์ผลงานทางวิชาการดังกล่าว จะทำาให้
ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีดำาเนินการวิจัย 
การจดักระบวนการเรยีนรู ้และการประเมนิผลการ
เรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงเนื้อหาสาระ และ
ได้แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
แก่บุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้
วิจัยจึงสนใจทำาการสังเคราะห์ผลงานทางวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำาหรับการ
ประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำานาญ
การพเิศษของขา้ราชการครสูงักดัองคก์ารปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่
ผ่านการประเมิน ในปี พ.ศ. 2547-2551 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงเนื้อหา
สาระและเชงิปรมิาณ จากผลงานทางวชิาการ กลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำาหรับการประเมิน
เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำานาญการพิเศษ
ของขา้ราชการครสูงักดัองคก์ารปกครองสว่นทอ้ง
ถิ่น ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านการ
ประเมิน ในปี พ.ศ. 2547-2551 

 2 .  เพื่ อวิ เคราะ ห์ค่ าขนาดอิท ธิพล
นวตักรรมการเรยีนการสอนทีส่ง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

 3 .  เพื่ อ เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
นวตักรรมการเรยีนการสอนทีส่ง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

วิธีการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 

 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผลงานทางวิชาการ
ที่เป็นงานวิจัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สำาหรบัการประเมนิเพือ่ใหม้หีรอืเลือ่นวทิยฐานะครู
ชำานาญการพเิศษของขา้ราชการครสูงักดัองคก์าร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ในปี พ.ศ. 2547-2551 จำานวน 30 เรื่อง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แบบสังเคราะห์ผลงานทางวิชาการ 
ชนิดตรวจสอบรายการ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผลงาน ได้แก่ 
ช่ือ-สกลุ เพศ ระดบัการศกึษาของผู้ทำาผลงาน ชือ่
ผลงาน หน่วยงานต้นสังกัด และปีที่ทำาผลงาน 

 ส่วนที่  2 เนื้อหาของผลงาน ได้แก่ 
นวตักรรมการเรยีนการสอน จำานวนประชากรหรอื
กลุ่มตวัอย่าง การกำาหนดสดัสว่นกลุม่ตวัอยา่งจาก
ประชากร การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ระดับชั้นของ

ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง การตั้งสมมติฐาน 
แบบแผนการวิจัย จำานวนตัวแปร ประเภทของ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจ
สอบคุณภาพของเครื่องมือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลของผลงาน 
ได้แก่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ 
ผลงาน 

 2. แบบประเมินคุณภาพของผลงานทาง
วิชาการ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) 5 ระดับ จำานวน 24 ข้อ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงเนื้อหา
สาระและเชิงปริมาณของผลงานทางวิชาการ โดย
ใชค้วามถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่เลขคณติ และสว่นเบีย่ง
เบนมาตรฐาน 

 2 .  การวิ เคราะห์ค่ าขนาดอิทธิพล
นวัตกรรมการเรยีนการสอนทีส่ง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้การวิเคราะห์อภิมานด้วยวิธี
ของ Glass, McGraw and Smith 

 3 .  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
นวัตกรรมการเรยีนการสอนทีส่ง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้ Mann-Whitney U test 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการสงัเคราะหอ์งคค์วามรูเ้ชงิเนือ้หา
สาระและเชงิปรมิาณของผลงานทางวชิาการ พบวา่  
ส่วนใหญ่ผู้จัดทำาผลงานเป็นเพศหญิง สำาเร็จการ
ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีทัง้หมดเปน็การวจิยัเปรยีบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทำาผลงานในปี
การศึกษา 2550 มากที่สุด ระดับชั้นของประชากร
หรือกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 90 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2555

แบบแผนการวจิยัใช ้one group pretest-posttest 
design สมมติฐานของการวิจัยเป็นแบบมีทิศทาง 
จำานวนตัวแปรอิสระที่ศึกษา ใช้ 1 ตัวแปร ได้แก่ 
วิธีการสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วน
ตัวแปรตามที่ศึกษา ใช้ 2 ตัวแปร คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความพึงพอใจ ใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเนื่องจากมีวัตถุประสงค์ 
คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องและเป็นปัญหา
ของนักเรียนในกลุ่มนั้นจริงๆ โดยไม่ได้มุ่งหวังจะ
นำาผลการศึกษาไปอ้างอิงกับกลุ่มอื่นๆ ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเฉลี่ยมากกว่า 30 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบทดสอบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนและแบบสอบถามความพงึพอใจของ
นักเรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การตรวจ
สอบคุณภาพของเครื่องมือ มีการตรวจสอบทั้ง 4 
ด้าน คือ ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความยาก
ง่าย และอำานาจจำาแนก สถิติพื้นฐานส่วนใหญ่ที่ใช้ 
คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ซึ่งใช้บรรยายค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และระดับความพึงพอใจของนักเรียน สถิติอ้างอิง
ส่วนใหญ่ที่ใช้ คือ t-test ซึ่งใช้ทดสอบความแตก
ตา่งของคา่เฉลีย่ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และ
เป็นการทดสอบนัยสำาคัญเพื่ออ้างอิงผลการศึกษา
ที่ไดไ้ปสูป่ระชากรเป้าหมายหรอืนกัเรยีนกลุม่อ่ืนๆ 
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 11-20 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 21-30 คะแนน ค่า S.D. 
ก่อนเรียน 0-5 และค่า S.D. หลังเรียน 0-5 ผล
การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนอยู่
ในระดับมากที่สุด 

 การสรุปผลงานทางวิชาการ พบว่า ส่วน
มากมีการสรุปผลตามจุดมุ่งหมาย เช่น นวัตกรรม
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยมี
ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดทุก

เรือ่ง การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน นกัเรยีน
ที่ เรียนด้วยนวัตกรรมที่จัดทำาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่ากอ่นเรยีนอยา่งมนียั
สำาคญัหรอืแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั และมกีาร
พัฒนาผลการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดทุกเรื่อง
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ทุกเรื่อง การ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อสื่อการเรียน
การสอนทีท่ำาการทดลอง นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจ
ต่อสื่อในระดับมากที่สุด 

 การอภิปรายผลงานทางวิชาการ พบ
ว่า ส่วนมากอภิปรายสรุปเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของสื่อการเรียนการสอน และผลการนำาไปใช้ที่
ทำาให้เกิดผลสำาเร็จตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
เน่ืองจากการสร้างนวัตกรรมของแต่ละคนมีการ
ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และการสร้างนวัตกรรม
อย่างมีขั้นตอน โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญ และมีการนำาไปทดลองใช้เพื่อหา
ค่าความเชื่อมั่น ความยากง่าย และอำานาจจำาแนก 
จงึทำาใหน้วัตกรรมที่ใชม้คีณุภาพ การอภิปรายดา้น
ความพงึพอใจของนักเรยีนตอ่สือ่การเรยีนการสอน 
สว่นมากอภิปรายสรปุว่าเน่ืองจากเปน็สือ่ทีท่นัสมยั 
แปลก เร้าใจ และนักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง มี
ความสนุกในการเรียน เป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย จึง
เกิดความตื่นเต้นและสนใจเรียน ทำาให้มีความพึง
พอใจต่อสื่อ 

 ข้อเสนอแนะของผลงานทางวิชาการ พบ
ว่า ส่วนมากเสนอแนะในประเด็นที่เป็นการแก้ไข
อุปสรรคในการศึกษาของแต่ละเรื่อง เช่น ควรมี
การเตรียมความพร้อมของสถานที่ สื่อการเรียน
การสอน ให้พร้อมก่อนทำาการทดลอง และสื่อ
ที่นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองให้ศึกษาต่อ
โดยนำาไปศกึษาตอ่ทีบ่า้นได ้การศกึษาสว่นมากจะ
เสนอแนะเน้นให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองเพื่อฝึก
คุณลักษณะความซื่อสัตย์ มีการจัดอบรมการผลิต
นวัตกรรมที่ถูกต้อง และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า
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มาดูแล ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ส่วน
มากเสนอแนะให้นำาสื่อไปสร้างและทำาการทดลอง
ใช้ในสาระการเรียนรู้อื่นนอกจากสาระการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ การเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับ
ประเภทของนวัตกรรม เสนอแนะให้มีการศึกษา
ตวัแปรตามอืน่ๆ นอกจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ ทักษะการคิดแบบ
ต่างๆ 

 คุณภาพผลงานทางวชิาการโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 

 2. ผลการวิเคราะห์ค่าขนาดอิทธิพล
นวตักรรมการเรยีนการสอนทีส่ง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า นวัตกรรม
การเรียนการสอนประเภทสื่อสำาหรับครู มีค่า
ขนาดอทิธิพลเฉลีย่เทา่กบั .666 คา่ความแปรปรวน
เท่ากับ .005 และนวัตกรรมการเรียนการสอน
ประเภทสือ่สำาหรบันกัเรยีน มคีา่ขนาดอทิธพิลเฉลีย่
เท่ากับ .756 ค่าความแปรปรวนเท่ากับ .029 

 ผลการ เปรี ยบ เที ยบประสิ ทธิ ภ าพ
นวตักรรมการเรยีนการสอนทีส่ง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า นวัตกรรม
การเรียนการสอนแต่ละประเภทส่งผลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่าง
กัน 

อภิปรายผล 
 1. ผลการสงัเคราะห์องคค์วามรูเ้ชงิเนือ้หา
สาระและเชิงปริมาณของผลงานทางวิชาการ 

 1.1 ผูจั้ดทำาผลงานสว่นใหญเ่ปน็เพศหญงิ 
เนื่องจากเป็นเพศที่มีความกระตือรือร้น ต้องการ
ให้ผู้อื่นยอมรับ ต้องการประสบผลสำาเร็จในชีวิต 
ซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎคีวามตอ้งการของ Maslow 
(1970: 16-22, อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 
2545: 161) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สายทพิย ์ยะฟ ู(2549: 76) ที่ไดส้งัเคราะหง์านวิจยั
เกี่ยวกับการพัฒนาการอ่านภาษาไทยช่วงชั้นที่ 1 
และช่วงชั้นที่ 2 พบว่า งานวิจัยที่นำามาสังเคราะห์ 
ผู้ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

 1.2 ผู้จัดทำาผลงานส่วนใหญ่สำาเร็จการ
ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีทัง้น้ีเพราะในการจัดทำาผล
งานครูต้องมีความรู้ความสามารถระดับปริญญา
ตรีขึ้นไป 

 1.3 ผู้จัดทำาผลงานทั้งหมดทำาการวิจัย
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพราะครู
มุ่งค้นหานวัตกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 1.4 จดัทำาผลงานมากทีส่ดุในป ีพ.ศ. 2550 
เนื่องจากมีการกระตุ้นและมีแรงจูงใจให้ครูจัดทำา
ผลงาน เช่น การอบรมปฏิบัติการการวิจัย การมี
ผู้เชี่ยวชาญให้คำาปรึกษาแนะนำา ได้แก่ ครูชำานาญ
การพเิศษและศกึษานิเทศก ์ครจึูงจัดทำาผลงานและ
ผ่านเกณฑ์การประเมินจำานวนมาก 

 1.5 ทำาการศึกษาทดลองกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มากที่สุด แสดงให้เห็นว่า
ครูมีความคิดเห็นว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 มีความเหมาะสมทั้งจำานวนนักเรียนและความ
พยายามในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

 1.6 แบบแผนการทดลองใช้ one group 
pretest-posttest design ทั้งหมด เนื่องจาก
เป็นการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนใช้และหลังใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนใน
กลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว ไม่ต้องมีการควบคุม
ตวัแปรระหว่างกลุม่ ทำาใหส้ะดวกในการเกบ็ขอ้มลู 
สอดคล้องกับการวิจัยของณัฐกาญจน์ สุรภักดี 
(2545: 87-89) ที่ได้วิเคราะห์แนวคิดที่ตอบสนอง
ต่อความเคล่ือนไหวทางการศึกษาในวิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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พบว่า งานวิจัยเชิงทดลองส่วนใหญ่เป็นแบบ one 
group pretest-posttest design 

 1.7 สมมติฐานของการวิจัย ส่วนมาก
เป็นแบบมีทิศทาง เนื่องจากผลงานทางวิชาการ
ทั้งหมดเป็นงานวิจัยเชิงทดลอง เปรียบเทียบการ
ใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จึงตั้งสมมติฐานซึ่งเป็นการคาดว่า
เมื่อใช้นวัตกรรมนั้นแล้ว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนต้องสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจัิยของนาตยา บญุเรอืง (2547: 93-96) ที่ได้
สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอน
ภาษาอังกฤษโดยการวิเคราะห์อภิมาน พบว่า งาน
วิจัยที่สังเคราะห์มีการตั้งสมมติฐานแบบมีทิศทาง 

 1.8 จำานวนตัวแปรอิสระที่ศึกษา ใช้ 1 
ตัวแปร ได้แก่ วิธีการสอนหรือกิจกรรมการเรียน
การสอน ทัง้นีเ้พราะผลงานทีร่วบรวมมาสงัเคราะห์
ส่วนมากเป็นการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน จึงเลือกใช้นวัตกรรม
ที่สร้างขึ้นเพียง 1 วิธี สำาหรับจำานวนตัวแปรตามที่
ศกึษา ใช ้2 ตวัแปร ไดแ้ก ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และความพึงพอใจ เนือ่งจากการตัง้ความมุ่งหมาย
ของการวจิยัอยู่ในวงแคบ เชน่ ศกึษาประสทิธภิาพ
ตามเกณฑ์ของนวัตกรรม ศึกษาผลสัมฤทธิ์และ
ความพึงพอใจต่อการเรียน ข้อค้นพบครั้งนี้ คือ 
เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ซึ่งนับ
วา่ไม่ใชต่วัแปรทีต่อ้งศกึษาเพราะนวตักรรมทีน่ำามา
ใชม้คีณุภาพ ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผู้เชีย่วชาญ
และมกีารทดลองใช ้แสดงให้เห็นวา่ครขูาดความรู้
ความเข้าใจในการเลือกตัวแปรที่จะศึกษา ตัวแปร
ไม่ได้มาจากปัญหาที่แท้จริง 

 1.9 ส่วนใหญ่เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ขนาดกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ยมากกว่า 30 คน 
เพราะครูทราบปญัหาของนกัเรยีน จงึกำาหนดกลุม่
ตัวอย่างเอง และเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่
ซบัซอ้นยุง่ยาก งา่ยตอ่การปฏบิตั ิไดก้ลุม่เปา้หมาย

ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยใน
การกำาหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นค่าที่เหมาะในการ
ทดลองและน่าเชือ่ถอื ซึง่สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ
นาตยา บุญเรือง (2547: 93-96) ที่พบว่า งานวิจัย
ที่สังเคราะห์มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
มากที่สุด ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ย 30 คน 

 1.10 ประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนตอ่รปูแบบ
การจัดการเรียนรู้ มากที่สุด ทั้งนี้เพราะครูมีความ
เชีย่วชาญในการสรา้งแบบทดสอบ และเปน็เครือ่ง
มือที่สร้างง่าย ใช้ง่าย สะดวกในการนำามาวัดผล
ที่ตัดสินว่าได้หรือตกหรือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ 
ส่วนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนใช้
เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนมีความพอใจรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ยุวลักษณ์ แสงโทโพ (2548: 63) ที่ได้สังเคราะห์
งานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ส่ง
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดย
การวิเคราะห์อภิมาน พบว่า งานวิจัยที่สังเคราะห์
ใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์มากที่สุด 

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความ
ยากง่าย และอำานาจจำาแนก ทุกเรื่อง ทั้งนี้เพราะ
เป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึง
ตอ้งมกีารตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืทกุดา้น 

 1.11 สถิติพื้นฐานส่วนใหญ่ที่ใช้ ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สำาหรับสถิติอ้างอิง ใช้ t-test เพราะงานวิจัย
ทั้งหมดเป็นการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียนและหลังเรียนว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติหรือไม่ 

 1.12 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีน มคีะแนนเฉลีย่กอ่นเรยีน 11-20 และคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียน 21-30 ค่า S.D. ก่อนเรียน 0-5 
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และคา่ S.D. หลงัเรยีน 0-5 ผลการวเิคราะหร์ะดบั
ความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 
เนื่องจากครูทำาการศึกษาจากปัญหานักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำา คะแนนเฉลี่ยก่อนการ
ทดลองจึงต่ำา เมื่อได้รับการพัฒนาจากนวัตกรรม
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพและนักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง ทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ขึ้น ส่วนค่าความแปรปรวนมีค่ามาก เกิดจากการ
เลือกแบบแผนการทดลองที่ขาดการกำาจัดความ
แปรปรวน สำาหรบัความพงึพอใจของนกัเรยีนอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เนื่องจากเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย 
แปลก เร้าใจ และนักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง จึง
ทำาให้เกิดความตื่นเต้นและสนใจเรียน 

 1.13 ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 
ทั้งนี้ เพราะมีความชัดเจนไม่เพียงพอในบาง
ประเด็น ได้แก่ ชื่อเรื่อง ประเด็นปัญหา ความมุ่ง
หมายของการวิจัย ภูมิหลังความเป็นมาของการ
วิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ ส่วนการกำาหนดขอบเขต
ของการวจิยัมเีหตผุลรองรบั เอกสารและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งมคีวามเหมาะสมแตมี่ทฤษฎรีองรบัยังไม่
เพียงพอ เคร่ืองมือที่ใชมี้คณุภาพ ข้ันตอนของการ
วิจัยมีความชัดเจน กลุ่มประชากรมีความเหมาะ
สมกับปัญหาวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความ
ชดัเจนและนา่เชือ่ถือ การวเิคราะห์ข้อมูล การอ่าน
ค่าสถติมิคีวามเหมาะสม การแปลความหมายและ
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลถูกต้องชัดเจน สำาหรับ
ข้อเสนอแนะยังมีความเหมาะสมไม่เพียงพอ ส่วน
การนำาเสนองานวิจัย (รูปแบบบทคัดย่อ) และการ
เขียนรายงาน อยู่ในระดับดี ดังนั้น ผลงานทาง
วิชาการโดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 

 2. ผลการวิเคราะห์ค่าขนาดอิทธิพล
นวตักรรมการเรยีนการสอนทีส่ง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า นวัตกรรม
การเรียนการสอนประเภทสื่อสำาหรับครู มีค่า

ขนาดอิทธพิลเฉลีย่เทา่กบั .666 คา่ความแปรปรวน
เท่ากับ .005 และนวัตกรรมการเรียนการสอน
ประเภทสื่อสำาหรับนักเรียน มีค่าขนาดอิทธิพล
เฉลี่ยเท่ากับ .756 ค่าความแปรปรวนเท่ากับ .029 
เน่ืองจากการทดลองมขีนาดกลุม่ตวัอยา่งไมเ่ทา่กนั 

 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ
นวัตกรรมการเรยีนการสอนทีส่ง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า นวัตกรรม
การเรียนการสอนแต่ละประเภทส่งผลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่แตก
ต่างกัน น่ันคือ ให้ประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกัน 
เนื่องจากคุณลักษณะของผลงานทางวิชาการไม่
แตกต่างกัน ค่าขนาดอิทธิพลของสื่อการเรียน
การสอนแต่ละประเภทจึงไม่แตกต่างกันมากนัก 
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ Sipe and Curlette 
(1997: 583-698) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยทำาการสังเคราะห์งานวิจัยจำานวน 103 
เรื่อง พบว่า ค่าเฉลี่ยของขนาดอิทธิพลแตกต่าง
กันเมื่อคุณลักษณะงานวิจัยแตกต่างกัน และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอนชุติ วัฒนาพร (2547: 
87) ที่ไดส้งัเคราะหวิ์ทยานิพนธ ์สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2539-2545 คณะศึกษา
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่พบวา่ ประสทิธภิาพ
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาไม่
แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช ้

 จากการวิจัย พบว่า คุณภาพผลงานทาง
วิชาการโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ดงัน้ัน ครจึูง
ควรพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการวิจัย และหน่วยงาน
ควรจดัอบรมการทำาวิจยัพฒันานวัตกรรมการเรยีน
การสอนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ครูผู้จัดทำา
ผลงานทางวิชาการในโรงเรียนที่มีนักเรียนจำานวน
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มาก ควรกำาหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างให้ถูกตอ้งตาม
ระเบียบวิธีวิจัย การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ในผลงานทางวิชาการควรใช้วิธีการที่หลากหลาย 
เช่น การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินผลงานนักเรียน ทั้ง
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน และควร
นำานวัตกรรมการเรียนการสอนจากการวิจัยที่มีค่า
ขนาดอิทธิพลสูงไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติจริง
ในห้องเรียนเพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ของ

นักเรียน 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

 ควรพัฒนาเทคนิคการสังเคราะห์ผลงาน
ทางวิชาการให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แปล
ความหมายได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และควรมี
การนำาสถติขิัน้สงูมาใชเ้พือ่ใหไ้ดผ้ลการสงัเคราะห์
ที่ดียิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาปจัจยัเชงิสาเหต ุและพฒันารปูแบบของปจัจยัเชงิสาเหตทุี่
มอีทิธิพลตอ่ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 1 จำานวน 366 คน จากโรงเรียน 10 โรง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) ตัวแปรอิสระ มี 6 ตัวแปร ได้แก่ พฤติกรรมการ
สอนของคร ูความรูพ้ืน้ฐานเดิม ความถนดัทางการเรยีน แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์เจตคตติอ่วิทยาศาสตร ์และ
ความตั้งใจเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบทดสอบ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทางโดยวิธี พี เอ คิว (path analysis with Q statistic) 

 ผลการวจิยั พบวา่ ปจัจยัเชงิสาเหตทุีม่อีทิธิพลตอ่ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์องนักเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี 6 ตัวแปร ตัวแปรที่มีอิทธิพลในแบบที่เป็นสาเหตุโดยทางตรง ได้แก่ ความตั้งใจ
เรียน ตัวแปรที่มีอิทธิพลในแบบที่เป็นสาเหตุโดยทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ พฤติกรรมการสอนของครู 
ความรู้พื้นฐานเดิม ความถนัดทางการเรียน และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และตัวแปรที่มีอิทธิพลในแบบ
ท่ีเป็นสาเหตุโดยทางอ้อม ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยตัวแปรทั้งหมดสามารถร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ได้ประมาณร้อยละ 75.40 
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Abstract 
 This research aimed to examine causal factors influencing science process skills and 
to develop a model of such causal factors. The sample consisted of 366 Matthayomsueksa 1 
students from 10 schools, under Nakhon Ratchasima Provincial Administrative Organization, 
obtained using the multi-stage random sampling technique. Totally 6 independent variables 
included: teacher’s teaching behavior, prior knowledge, scholastic aptitude, achievement 
motivation, attitude toward science, and attention to learning. The research instruments 
were questionnaire and test. The collected data were analyzed using the path analysis with 
Q statistic.

 The research findings revealed that the causal factors influencing science process skills 
of Matthayomsueksa 1 students consisted of 6 variables. The variable with influence, in the form 
of direct cause was attention to learning. The variables with influence, in the form of direct 
and indirect causes were teacher’s teaching behavior, prior knowledge, scholastic aptitude, 
and attitude toward science. The variable with influence, in the form of indirect cause was 
achievement motivation. All of these variables could cooperatively explain the variance of 
science process skills of Matthayomsueksa 1 students at approximately 75.40 percent. 

Keywords: science process skill, causal factor 

บทนำา 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น
พฤติกรรมที่เกิดจากการคิด และการปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์จนเกิดความชำานาญและความ
คล่องแคล่วในการใช้ เพื่อแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนหาวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหา 
ซึ่งประกอบด้วย การสังเกต การลงความเห็นจาก
ข้อมูล การจำาแนกประเภท การวัด การคำานวณ 
การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและ
สเปสกับเวลา การสื่อความหมายข้อมูล การ
พยากรณ์ การกำาหนดและควบคุมตัวแปร การตั้ง
สมมติฐาน การกำาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของ
ตัวแปร การทดลอง การตีความหมายข้อมูล และ
ลงข้อสรุป ซึ่งทำาให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย ทำานาย 
คาดการณ์สิ่งต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล การประสบ

ความสำาเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์จะเป็นแรง
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ มุ่งมั่นที่จะสังเกต 
สำารวจตรวจสอบ สืบค้นความรู้ที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้น
อย่างไม่หยุดยั้ง (กรมวิชาการ, 2546: 3) อีกทั้งยัง
สามารถสือ่สารคำาถาม คำาตอบ ขอ้มลู และสิง่ทีค่น้
พบจากการเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ สอดคล้องกับ
เป้าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ซึ่งมีสาระสำาคัญแบ่งเป็น 
2 ระดับ คือ ระดับสังคม เพื่อสร้างคนที่มีความรู้
ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าใจ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ เพื่อการตัดสิน
ใจในชวิีตประจำาวัน มคีวามคดิเชงิวิทยาศาสตร ์คดิ
อย่างเป็นเหตุเป็นผล และไม่หลงเชื่อง่าย ระดับ
กลุ่มผู้เรียน ได้แก่ นักเรียน มีเป้าหมายให้มีความ
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รูพ้ืน้ฐานพอทีจ่ะประกอบอาชพีได ้(สำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544: 22-25) 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational 
Test: O-NET) ปีการศึกษา 2551 สำาหรับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
เท่ากับ 39.39 อยู่ในระดับไม่ผ่านเกณฑ์ (สถาบัน
ทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน), 
2551: เว็บไซต์) ผลการทดสอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์นี้
แสดงให้เห็นว่านักเรียนยังขาดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ที่จะทำาให้ประสบความสำาเร็จใน
การเรียน ซึ่งมีปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลต่อ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น ความ
ตั้งใจเรียน (โศจิรัตน์ เณรแขก, 2546: 22, อ้างอิง
มาจาก Halton, 1964: 20-25) เจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความรู้พื้นฐาน 
เดิม ความถนัดทางการเรียน (นวรัตน์ ประทุมตา,  
2546: 87) และพฤติกรรมการสอนของครู  
(ขวัญจิรา อนันต์, 2546: 88) ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
เห็นความสำาคัญและความจำาเป็นในการวิจัย 
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ซ่ึงผลการวิจัยจะเป็นข้อสนเทศให้กับครูผู้สอน  
ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา นำาไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาพื้นฐานด้าน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ให้ดีขึ้น และเป็นแนวทางในการเรียนระดับที่สูง
ขึ้นต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน 

 2. เพือ่พฒันารปูแบบของปจัจยัเชงิสาเหตุ
ทีม่อีทิธพิลตอ่ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1 .  ปั จจั ยที่ มี อิ ทธิพลในแบบที่ เป็ น
สาเหตุโดยทางตรงต่อทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความตั้งใจเรียน 

 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลในแบบที่เป็นสาเหตุ
โดยทางตรงและทางอ้อมต่อทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร ์ไดแ้ก ่เจตคตติอ่วชิาวทิยาศาสตร ์
พฤตกิรรมการสอนของคร ูความรูพ้ืน้ฐานเดมิ และ
ความถนัดทางการเรียน 

 3 .  ปั จจั ยที่ มี อิ ทธิพลในแบบที่ เป็ น
สาเหตุโดยทางอ้อมต่อทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำานวน 
7,571 คน จากโรงเรียน 58 โรง กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นนักเรียน จำานวน 366 คน จาก 10 โรง ได้
มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage 
sampling) 

 ตัวแปร 

 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) พฤติกรรมการ
สอนของครู 2) ความรู้พื้นฐานเดิม 3) ความถนัด
ทางการเรียน 4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 5) เจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์ และ 6) ความตั้งใจเรียน 

 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
แบบสอบถามและแบบทดสอบ ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 1. แบบสอบถาม 1 ฉบับ ชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 
4 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที ่1 สอบถามความตัง้ใจเรยีน จำานวน 
10 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนกตัง้แต ่.464 ถงึ .619 และ
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .837 

 ตอนที ่2 สอบถามเจตคตติอ่วทิยาศาสตร ์
จำานวน 10 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .461 ถึง 
.619 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .817 

 ตอนที่ 3 สอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
จำานวน 10 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .447 ถึง 
.560 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .822 

 ตอนท่ี 4 สอบถามพฤตกิรรมการสอนของ
ครู จำานวน 10 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .443 
ถึง .571 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .832 

 2. แบบทดสอบ 3 ฉบับ ชนิดปรนัย 4 ตัว
เลือก มีรายละเอียด ดังนี้ 

 2.1 แบบทดสอบความรู้พื้นฐานเดิม 
จำานวน 30 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ .20 ถึง .76 
ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .20 ถึง .64 และค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .877 

 2.2 แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน 
จำานวน 20 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ .20 ถึง .80 
ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .24 ถึง .56 และค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .871 

 2.3 แบบทดสอบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จำานวน 65 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 
.20 ถึง .80 ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .24 ถึง .56 
และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .762 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วิ เคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
product moment correlation coefficient) 
ระหว่างตัวแปรต่างๆ 

 2. ตรวจสอบสมมตฐิานดว้ยการวิเคราะห์
เส้นทางหรือวิเคราะห์สาเหตุแบบ พี เอ คิว (path 
analysis with Q statistic) และตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

ผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มี 6 ตัวแปร ได้แก่ พฤติกรรม
การสอนของครู ความรู้พื้นฐานเดิม ความถนัด
ทางการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ และความตั้งใจเรียน 

 1.1 ตวัแปรทีม่อีทิธพิลในแบบทีเ่ปน็สาเหตุ
ทางตรง โดยส่งผลในทางบวก อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ความตั้งใจเรียน 

 1.2 ตวัแปรทีม่อีทิธพิลในแบบทีเ่ปน็สาเหตุ
ทางตรงและทางอ้อม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 ไดแ้ก ่พฤตกิรรมการสอนของคร ูความ
รู้พื้นฐานเดิม และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ส่วน
ความถนัดทางการเรียน มีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 1.3 ตวัแปรทีม่อีทิธพิลในแบบทีเ่ปน็สาเหตุ
ทางอ้อม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

 2. รูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ดังภาพประกอบ 
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อภิปรายผล 
 1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ ความตั้งใจเรียน โดย
ส่งผลในทางบวก อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานของ
การวิจัยข้อ 1 เนื่องจากความตั้งใจเรียนทำาให้
นักเรียนมีสมาธิ นักเรียนที่มีความตั้งใจเรียนเป็น
อย่างดีในขณะที่ครูสอนจะทำาให้เข้าใจเนื้อหาที่
เรียนได้ดี เมื่อมีความเข้าใจเนื้อหาแล้วจะส่งผลให้
นักเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาและค้นหาคำาตอบด้วย
กระบวนการที่ถูกต้อง นั่นคือมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งทำาให้ประสบความสำาเร็จ
ในการเรียนต่อไป สอดคล้องกับผลการวิจัยของ

นวรตัน์ ประทมุตา (2546: 87) ที่ไดศ้กึษาปจัจัยเชงิ
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ใน
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
พบว่า ความตั้งใจเรียนเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทาง
ตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทาง
อ้อมต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ ความรู้พื้น
ฐานเดิม เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ พฤติกรรมการ
สอนของครู และความถนัดทางการเรียน ผลการ
วิจัยเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ 2 ซึ่ง
อภิปรายผล ดังนี้ 

 2.1 ความรู้พื้นฐานเดิม เป็นปัจจัยที่มี

5

ผลการวิจัย

1. ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 มี 6 ตัวแปร ไดแก พฤติกรรมการสอนของครู ความรูพื้นฐานเดิม ความถนัดทางการ
เรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เจตคติตอวิทยาศาสตร และความตั้งใจเรียน

1.1 ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลในแบบท่ีเปนสาเหตุทางตรง โดยสงผลในทางบวก อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ไดแก ความตั้งใจเรียน

1.2 ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลในแบบท่ีเปนสาเหตุทางตรงและทางออม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ไดแก พฤติกรรมการสอนของครู ความรูพื้นฐานเดิม และเจตคติตอวิทยาศาสตร สวนความ
ถนัดทางการเรียน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

1.3 ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลในแบบท่ีเปนสาเหตุทางออม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

2. รูปแบบปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ดังภาพประกอบ

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

ภาพประกอบ รูปแบบปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1

.138**

.219**

.307**

.141**

.488**

.215**
.191**

.185**

.480**

.215**

.270**

.160**

.086*

.132**.293**

พฤติกรรม
การสอนของครู

ความรูพื้นฐานเดิม

เจตคติตอวิทยาศาสตร

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร
ความตั้งใจเรียน

ความถนัด
ทางการเรียน

.238**

 * มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ภาพประกอบ รูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
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อิทธิพลทางตรง โดยส่งผลในทางบวก และมี
อิทธิพลทางอ้อมผ่านทางแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เพราะนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานเดิม
ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ที่จำาเป็นต่อการเรียนเรื่องใหม่ จะเป็นฐานสำาคัญ
ที่ช่วยให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเรียนรู้ได้เร็วขึ้น ซึ่ง Bloom (1976: 32) ได้
ให้ความเห็นว่า วิชาที่เรียนในโรงเรียนทั่วไป มัก
จะมีลำาดับเน้ือหาจากง่ายไปหายากต่อเนื่องกัน 
(sequential) กลา่วคอื อยู่ในลกัษณะทีเ่นือ้หาใหม่
จะตอ้งอาศัยเน้ือหาทีเ่รยีนมาแลว้ โดยเฉพาะอยา่ง
ย่ิงในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เนื้อหา
การเรียนในระดับหนึ่งๆ จะตั้งอยู่บนสมมติฐานที่
ว่านักเรียนได้เรียนรู้ในบางสิ่งบางอย่างที่จำาเป็น
มาก่อนแล้วจึงจะเรียนเนื้อหาใหม่ได้ ความรู้พื้น
ฐานเดิมของนักเรียนสามารถพยากรณ์ขีดของ
ระดับ หรืออัตราความสามารถของนักเรียนใน
การเรียนรู้เน้ือหาใหม่ได ้สอดคลอ้งกับผลการวจิยั
ของประสิทธิ์ ศุภวิทยาเจริญกุล (2546: 97) ที่ได้
วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรบางประการ กับ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 สงักดัสำานกังานการประถม
ศึกษาจังหวัดสกลนคร พบว่า ความรู้พื้นฐานเดิมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 2.2 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลทางตรง โดยส่งผลในทางบวก และมี
อิทธิพลทางอ้อมผ่านทางความตั้งใจเรียน อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพราะเจตคติต่อ
วทิยาศาสตรเ์ป็นผลมาจากการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546: 272) 
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนเกิดการ
แสวงหาความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งการแสวงหา

ความรูต้อ้งใช้ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
สอดคล้องกับผลการวิจัยของประสิทธ์ิ ศุภวิทยา
เจริญกุล (2546: 97) พบว่า เจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 2.3 พฤตกิรรมการสอนของคร ูเปน็ปจัจยั
ที่มีอิทธิพลทางตรง โดยส่งผลในทางบวก และมี
อิทธิพลทางอ้อมผา่นทางแรงจูงใจใฝส่มัฤทธ์ิ ความ
รู้พื้นฐานเดิม เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และความ
ตั้งใจเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ครผููส้อนจะตอ้งใชเ้ทคนคิวิธสีอนทีห่ลากหลาย ใช้
หลักจิตวิทยาที่เหมาะกับนักเรียนและสถานการณ์
ในห้องเรียน ใช้หลักการวัดและประเมินผลการ
เรียนที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตร กล่าว
ได้ว่าพฤติกรรมการสอนที่ดีของครูจะส่งเสริม
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละพฒันาการ
เรียนรู้ของนักเรียนต่อไป สอดคล้องกับ Bloom 
(1976: 167-169) ที่กล่าวว่า ครูที่มีคุณภาพการ
สอนสูงจะทำาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ผล
การวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยของขวัญจิรา 
อนันต์ (2546: 88) ที่ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชงิสาเหตขุองตวัแปรทีม่อีทิธพิลตอ่ความสามารถ
ในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตรข์องนักเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า พฤติกรรมการสอนของ
ครูมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

 2.4 ความถนัดทางการเรียน เป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลทางตรง โดยส่งผลในทางบวก อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีอิทธิพล
ทางอ้อมผ่านทางเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากความ
ถนัดเป็นผลรวมของคุณลักษณะต่างๆ ที่ชี้ให้เห็น
สมรรถวสิยัของแตล่ะคนในการทีจ่ะไดม้าซึง่ความรู ้
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ทกัษะหรอืการตอบสนอง (Freeman, 1966: 431) 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของประสิทธิ์ ศุภวิทยา
เจริญกุล (2546: 97) พบว่า ความถนัดทางการ
เรยีนมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
โดยผ่านทางความตั้งใจเรียน และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานของการ
วจิัยข้อ 3 ทั้งนี้เพราะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิเ์ป็นความ
ต้องการของบุคคลที่จะทำาสิ่งต่างๆ ให้สำาเร็จลุล่วง
ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และทำาให้ได้ดีกว่าบุคคล
อืน่ นกัเรยีนทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งูจะตัง้ใจเรยีน  
และประสบความสำาเร็จในการเรียน (วันทนา  
กิติทรัพย์กาญจนา, 2546: 15, อ้างอิงมาจาก  
McClelland, 1961: 36-62) ดังนั้น นักเรียน
ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะส่งผลให้มีความ
ตั้งใจในการเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์  
ซึ่งทำาให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สูงขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของประสิทธิ์ 
ศุภวิทยาเจริญกุล (2546: 97) พบว่า แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช ้

  ผลการวิจัย พบว่า ความตั้งใจเรียน เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ความรู้พื้นฐานเดิม 
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้น ครูควรจัดการเรียนที่ส่ง
ผลให้นักเรียนมีความตั้งใจเรียน และก่อนที่ครูจะ
สอนเนื้อหาใหม่ ควรตรวจสอบความรู้พื้นฐานเดิม
ของนักเรียนก่อน หากพบว่านักเรียนมีความรู้พื้น
ฐานเดิมไม่เพียงพอ ครูควรดำาเนินการให้นักเรียน
มคีวามรูพ้ืน้ฐานเดมิเพยีงพอกอ่นจงึเริม่สอนเนือ้หา
ใหม่ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มี
เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และมีความตั้งใจเรียน 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 ควรทำาการวิจัยตัวแปรอื่น ที่คาดว่าจะส่ง
ผลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง เชาวน์ปัญญา 
ความสามารถในการเผชญิและฝา่ฟนัอปุสรรค เพือ่
ให้รูปแบบปัจจัยสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการดำาเนินงานบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนอำาเภอนางรอง สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครู จำาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง
ใช้ประชากรทั้งหมด ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำานวน 35 คน และครู จำานวน 263 คน จากโรงเรียน 7 
โรง รวมจำานวน 298 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (independent) และ F-test 

 ผลการวิจัยพบ ดังนี้ 

 1. การดำาเนินงานบริหารงานวิชาการในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยรวม
และรายดา้นอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีการปฏบิตัมิากทีส่ดุ คอื ดา้นการวัดผลและประเมนิผลการเรยีนและ
งานทะเบียนนักเรียน รองลงมา คือ ด้านการดำาเนินงานวิชาการ ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ  
ด้านการวางแผนงานวิชาการ 

 2. ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อการดำาเนินงานบริหารงานวิชาการ โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านการส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 

 3. ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียนต่างกัน มี 
ความคิดเห็นต่อการดำาเนินงานบริหารงานวิชาการ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
1 M. Ed. Candidate in Educational Administration, Faculty of Education, Buriram Rajabhat University
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 4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บรหิารและคร ูทีม่คีา่รอ้ยละสงูสดุในดา้นการวางแผนงาน
วิชาการ คือ ควรมีระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการที่ชัดเจน ด้านการดำาเนินงานวิชาการ คือ 
ควรนำาผลการนิเทศภายในมาปรับปรุงพัฒนาการดำาเนินงานวิชาการ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน คอื ควรสง่เสรมิและพฒันาครใูนการจดัการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูร ดา้นการพฒันาและสง่
เสริมทางด้านวิชาการ คือ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการให้แก่นักเรียนอย่างสม่ำาเสมอ 

 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน คือ ควรมีระเบียบและแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน ด้านการแนะแนวการศึกษา คือ ควรประสาน
ความร่วมมือกับชุมชนในการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน และด้านการประเมินผลการดำาเนินงานวิชาการ 
คือ ควรให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินผล การดำาเนินงานวิชาการ 

คำาสำาคัญ: การบริหารงานวิชาการ, สถานภาพตำาแหน่ง, ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน, ขนาดของ
โรงเรียน 

Abstract 
 This research aimed to study and compare the operation of academic administration 
in schools at Nangrong district under the Secondary Educational Service Area Office 32, as 
perceived by the school administrators and teachers divided into working experiences, and 
school sizes. The sample were 35 school administrators and 263 teachers in a total of 298 
from 7 schools. The instrument used in this study was a questionnaire. The statistics used to 
analyze the data were mean, standard deviation, and t-test (independent) and F-Test were 
employed for testing hypotheses. 

 The findings were as follows: 

 1. The operation of academic administration in schools as perceived by the school 
administrators and teachers both as a whole and each aspect were at a high level. The  
learning evaluation and assessment, and student registration was reported as the highest 
mean score, followed by academic operation, while the academic planning was reported as 
the lowest mean score. 

 2. The opinions of the school administrators and teachers towards the operation of 
academic administration as a whole were not different. When considering each aspect, it was 
found that the teaching and learning activities, and academic promoting were statistically 
significant difference at .05 level; whereas, the rest aspects were not different. 

 3. The opinions of the school administrators and teachers classified by different  
working experiences and different school sizes towards the operation of academic  
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บทนำา 
 การศึกษาเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้าง
และพฒันาความรู ้ความคดิ ซึง่จะสง่ผลใหส้ามารถ
พัฒนาประเทศให้เท่าเทียมประเทศอื่นได้ (อาจอง 
ชุมสาย ณ อยุธยา, 2550: 1-2) และตามจุด
มุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ที่มุ่งหมายปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
และสติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข และโรงเรียน เป็นหน่วยงานท่ีสำาคัญ
ท่ีสดุเพราะเป็นระดบัทีน่ำานโยบายและหลกัการเขา้
สู่การปฏิบัติ จึงเกิดความคาดหวังของผู้ปกครอง
และสังคมในเรื่องคุณภาพของโรงเรียน กระทรวง
ศึกษาธิการจึงใหมี้การประเมินผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนระดับชาติขึ้น เพื่อเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการ
ศึกษาของประเทศ (สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554: 15) แต่ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบ 2 ของสำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

พบว่า การประเมินที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้
เรยีนของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทกุสงักดั ยงัคงไม่
ได้มาตรฐานตามที่ สมศ. ตั้งไว้ (สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546: 2) ดังนั้น 
การบริหารงานวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยงาน 7 
ด้าน คือ การวางแผนงานวิชาการ การดำาเนินงาน
วิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
พฒันาและสง่เสรมิทางดา้นวิชาการ การวัดผลและ
ประเมนิผลการเรยีนและงานทะเบยีนนักเรยีน การ
แนะแนวการศกึษา และการประเมนิผลการดำาเนนิ
งานวิชาการ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2552: 19-33) 
ลว้นเปน็งานทีจ่ะชว่ยพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิการเรยีน
รู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม แต่โดยทั่วไปแล้วผู้
บริหารไม่มากนักที่ให้ความสำาคัญและมุ่งเน้นงาน
วิชาการอย่างจริงจัง ผู้บริหารให้ความสำาคัญแก่
งานวิชาการน้อยกว่างานอ่ืน ดังน้ัน ในฐานะที่ผู้
วิจัยได้มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการ จึงมี
ความสนใจศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูเกี่ยวกับการดำาเนินงานบริหารงานวิชาการใน

administration both as a whole and each aspect were not different. 

 4. The opinions and suggestions of the school administrators and teachers with the 
highest percentages were that; academic planning: the academic rules and conditions should 
be clear; academic operation: the internal supervising report should be bought to develop 
the academic operation; teaching and learning activities: learning management of teachers 
should be promoted and developed in according to the curriculum; academic developing 
and promoting: the academic promoting learning activities to students should be provided  
continually; learning evaluation and assessment and student registration: the rules and  
conditions about learning evaluation and assessment should be clear; educational  
guidance: schools should cooperate with communities about professional guidance to  
students; and academic operational evaluation: schools should let the outsiders to  
participate in the evaluation of academic operation. 

Keywords: academic administration, position, working experience, school size 
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โรงเรียนอำาเภอนางรอง สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพื่อศึกษาว่ามีการ
ดำาเนินงานอยู่ในระดับใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การบรหิารจดัการศกึษาในโรงเรยีนใหเ้กดิคณุภาพ
ตามเจตนารมณข์องรฐัธรรมนญูและกฎหมายการ
ศึกษาแห่งชาติต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการดำาเนินงานบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูโรงเรียนอำาเภอนางรอง สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

 2. เพือ่เปรียบเทียบการดำาเนนิงานบริหาร
งานวิชาการในโรงเรียนตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูโรงเรียนอำาเภอนางรอง สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
จำาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและ
ขนาดของโรงเรียน 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบตังิานและปฏบิตังิานในโรงเรยีนทีมี่ขนาดตา่ง
กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำาเนินงานบริหาร
งานวิชาการแตกต่างกัน 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้
บรหิารและคร ูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 32 จำานวน 298 คน กลุม่ตวัอย่าง
ใช้ประชากรท้ังหมด ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 
จำานวน 35 คน และคร ูจำานวน 263 คน รวมจำานวน 
298 คน 

 ตัวแปรในการวิจัย 

 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) สถานภาพ
ตำ าแหน่ ง  จำ าแนกเป็น ผู้ บริ หาร และครู   
2) ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จำาแนกเป็น 
น้อยกว่า 10 ปี 10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี  
3) ขนาดของโรงเรียน จำาแนกเป็น โรงเรียนขนาด
เล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ 

 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การดำาเนินงาน
บริหารงานวิชาการในโรงเรียน 7 ด้าน คือ 1) ด้าน
การวางแผนงานวิชาการ 2) ด้านการดำาเนินงาน
วิชาการ 3) ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
4) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ  
5) ดา้นการวัดผลและประเมนิผลการเรยีนและงาน
ทะเบียนนักเรียน 6) ด้านการแนะแนวการศึกษา 
และ 7) ดา้นการประเมนิผลการดำาเนินงานวิชาการ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เ ค รื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใ นก าร วิ จั ย  ไ ด้ แ ก่  
แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่  1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ชนิดตรวจสอบรายการ (check 
list) จำานวน 8 ข้อ 

 ตอนที ่2 ขอ้มลูการดำาเนนิงานบรหิารงาน
วิชาการในโรงเรียน ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับ จำานวน 50 ข้อ ประกอบ
ด้วย 7 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ 
2) ด้านการดำาเนินงานวิชาการ 3) ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 4) ด้านการพัฒนา
และส่งเสริมทางด้านวิชาการ 5) ด้านการวัดผล
และประเมนิผลการเรยีนและงานทะเบยีนนกัเรยีน 
6) ด้านการแนะแนวการศึกษา และ 7) ด้านการ
ประเมินผลการดำาเนินงานวิชาการ 

 ตอนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะอื่นๆ 
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 แบบสอบถามมีค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ 
เท่ากับ .9130 

 การดำาเนินการวิจัย 

 ผูว้จิยัขอความอนเุคราะหก์ารเกบ็รวบรวม
ข้อมูลไปยังผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 แจ้งโรงเรียนใน
สังกัดเพ่ือขอความร่วมมือจากโรงเรียนที่เป็น 
กลุม่ตวัอยา่ง พรอ้มกับกำาหนดวนัรบัแบบสอบถาม
กลับคืน โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
ด้วยตนเอง สำาหรับกรณีที่ไม่ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนภายในเวลาที่กำาหนด ผู้วิจัยติดตามด้วย
ตนเอง ปรากฏว่าได้รับแบบสอบถามกลับคืน 
จำานวน 298 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะห์การดำาเนินงานบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครู โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 2. เปรยีบเทียบการดำาเนนิงานบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครู โดยใช้สถิติ t-test (independent) และ 
F-test จำาแนกตามประสบการณใ์นการปฏบิตังิาน
และขนาดของโรงเรียน 

ผลการวิจัย 
 1. การดำาเนินงานบริหารงานวิชาการใน
โรงเรยีนตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและคร ูโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.23) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวัดผลและประเมินผล
การเรยีนและงานทะเบยีนนกัเรยีน (  = 4.43) รอง
ลงมา คือ ด้านการดำาเนินงานวิชาการ (  = 4.36) 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ ด้านการวางแผน

งานวิชาการ (  = 4.11) 

 2. ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อการ
ดำาเนนิงานบรหิารงานวิชาการในโรงเรยีนโดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการ
พัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ แตกต่างกัน
อยา่งมนัียสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นดา้นอ่ืนๆ 
ไม่แตกต่างกัน 

 3. ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียนต่างกัน มี
ความคดิเหน็ตอ่การดำาเนนิงานบรหิารงานวิชาการ
ไม่แตกต่างกัน 

 4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้
บริหารและครู มีดังนี้ 

 4.1 ดา้นการวางแผนงานวชิาการ ประเดน็
ที่มีผู้ เสนอแนะมากที่สุด คือ ควรมีระเบียบ  
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการที่ชัดเจน 12 คน 
(ร้อยละ 27.91) รองลงมา คือ ควรนำาผลการ
ประเมินการวางแผนงานวิชาการไปพัฒนาการ
วางแผนในครัง้ตอ่ไปใหด้ขีึน้ 9 คน (รอ้ยละ 20.93) 

 4.2 ด้านการดำาเนินงานวิชาการ ประเด็น
ที่มีผู้เสนอแนะมากที่สุด คือ ควรนำาผลการนิเทศ
ภายในมาปรับปรุงพัฒนาการดำาเนินงานวิชาการ 
14 คน (ร้อยละ 29.79) รองลงมา คือ ครูควรมี 
คาบสอนไม่เกิน 18 คาบต่อสัปดาห์ 12 คน  
(ร้อยละ 25.54) 

 4.3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ประเด็นที่มีผู้เสนอแนะมากที่สุด คือ ควร
ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 13 คน (ร้อยละ 27.66) 
รองลงมา คือ โรงเรียนควรจัดบรรยากาศให้
น่าเรียนและเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ 11 คน  
(ร้อยละ 23.40) 

 4.4 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้าน
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วิชาการ ประเด็นที่มีผู้เสนอแนะมากที่สุด คือ ควร
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการให้แก่
นักเรียนอย่างสม่ำาเสมอ 11 คน (ร้อยละ 31.43) 
รองลงมา คือ ควรส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอง
ด้านวิชาการบ่อยๆ 9 คน (ร้อยละ 25.71) 

 4.5 ด้านการวัดผลและประเมินผลการ
เรยีนและงานทะเบยีนนกัเรยีน ประเดน็ทีม่ผู้ีเสนอ
แนะมากท่ีสุด คือ ควรมีระเบียบ แนวปฏิบัติที่
ชดัเจนเกีย่วกบัการวดัผลและประเมินผลการเรยีน 
15 คน (ร้อยละ 32.61) รองลงมา คือ ควรนำา
เทคโนโลยมีาจดัเก็บหลกัฐานเก่ียวกับงานทะเบยีน
นักเรียน 10 คน (ร้อยละ 21.74) 

 4.6 ด้านการแนะแนวการศึกษา ประเด็น
ที่มีผู้เสนอแนะมากที่สุด คือ ควรประสานความ
ร่วมมือกับชุมชนในการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน 
12 คน (ร้อยละ 30.77) รองลงมา คือ ควรจัดทำา
หลักสูตรวิชาแนะแนวเข้าในหลักสูตรโรงเรียน 9 
คน (ร้อยละ 23.08) 

 4.7 ด้านการประเมินผลการดำาเนินงาน
วิชาการ ประเด็นที่มีผู้เสนอแนะมากที่สุด คือ ควร
ใหบ้คุคลภายนอกมีสว่นรว่มในการประเมินผลการ
ดำาเนินงานวิชาการ 12 คน (ร้อยละ 31.58) รอง
ลงมา คือ ควรให้มีการประเมินผลการดำาเนินงาน
ทุกฝ่ายนอกเหนือจากงานวิชาการ 10 คน (ร้อยละ 
26.31) 

อภิปรายผล 
 1. การดำาเนินงานบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนอำาเภอนางรอง พบว่า มีการดำาเนินงาน
โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เนือ่งจากงาน
วิชาการถือได้ว่าเป็นหัวใจสำาคัญของสถานศึกษา 
เป็นการดำาเนนิงานทกุอยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี 
และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อส่ง

เสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถบรรลุผล
ตามเปา้หมายของหลกัสตูร หากโรงเรยีนใดมกีาร
ดำาเนินงานทางวิชาการทีโ่ดดเดน่ จะเปน็ทีเ่ชดิหนา้
ชูตาของผู้บริหารและครู จะได้รับความสนใจและ
ความศรัทธาจากประชาชนและผูป้กครองนกัเรยีน 
ดงัน้ัน ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาทกุคน จำาเปน็ตอ้ง
ให้ความสนใจและให้ความสำาคัญกับการบริหาร
งานวชิาการเปน็อนัดบัแรก โดยมุง่หวงัใหป้ระโยชน์
กับผู้เรียน ทำาให้ผู้เรียนประสบผลสำาเร็จตามจุด
หมายที่กำาหนดไว้ และเพื่อใช้เป็นเครื่องชี้วัดความ
สำาเรจ็ใหเ้หน็ถงึคณุภาพและประสทิธภิาพของการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาน้ันๆ ซ่ึงสอดคล้อง
กับแนวคิดของอุทัย บุญประเสริฐ (2540: 25) ได้
กลา่วถงึความสำาคญัของการบรหิารงานวิชาการไว้
ว่า งานวิชาการนี้เป็นงานหนัก เป็นงานที่เป็นหัวใจ
ของโรงเรียน ครอบคลุมโรงเรียนทั้งระบบ ดังนั้น
โรงเรยีนใดทีง่านวชิาการก้าวหนา้ โรงเรียนนั้นมัก
มีชื่อเสียง เป็นที่นิยม เป็นที่ยอมรับ ส่วนโรงเรียน
ใดงานวิชาการลา้หลงั โรงเรยีนน้ันจะไมเ่ปน็ทีนิ่ยม 
ขาดศรัทธา จะไม่เป็นที่ยอมรับ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของดวง สุวรรณเกิดผล (2550: 74) ที่ได้
ศกึษาสภาพปญัหาการบรหิารงานวิชาการตามแนว
ปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 พบ
ว่า การบรหิารงานวิชาการโดยรวมและรายดา้นอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ ด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบ
โอนผลการเรียน ด้านการประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศกึษา ดา้นการพฒันาและสง่เสรมิใหม้แีหลง่
เรียนรู้ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

 2. การดำาเนินงานบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนอำาเภอนางรอง พบว่า มีการดำาเนินงาน 
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ในด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
และงานทะเบียนนักเรียน มากกว่าด้านอื่นๆ ทั้งนี้
เนือ่งมาจากการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน
มัธยมศึกษานั้น จะเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน จึงทำาให้ต้องมีการพัฒนาวิธีการวัดผล
และประเมินผล ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ครูผู้สอน
จึงต้องให้ความสำาคัญเน้นการประเมินผลตาม
สภาพจริง โดยใช้วิธีการวัดผลและประเมินผล
ที่หลากหลาย เช่น การตรวจผลงานจากชิ้นงาน 
การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
พร้อมทั้งมีการนำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในด้าน
การรายงานผลการเรยีนของผู้เรยีน และนำาเครือ่ง
มือการวัดผลประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของ
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545: 228-229) ได้กล่าว
ว่า การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวน
การที่ให้ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพราะจะ
ชว่ยใหไ้ดข้อ้มลูสารสนเทศทีแ่สดงพฒันาการความ
ก้าวหน้าและความสำาเร็จทางการเรียนของผู้เรียน 
รวมทั้งข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และผู้เรียนเรียนรู้อย่างเต็ม 
ตามศักยภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณรงค์ฤทธิ์ ปรีชานุกุล (2542: 114) ที่ได้ศึกษา
แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองลำาพูน 
พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนได้
ให้ความสำาคัญในเรื่องการวัดผลประเมินผลให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาของหลักสูตร 
มกีารกำาหนดเป้าหมายและวางแผนไวช้ดัเจน มสีิง่
อำานวยความสะดวกในเรือ่งวสัดกุารเรยีนการสอน 
ตลอดจนการส่งเสริมการนำาไปใช้เพื่อปรับปรุง
พัฒนาการสอนของครู อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจรัสรวี อินทวงศ์ (2550: 55) ที่ศึกษา
สภาพและปัญหาการบรหิารงานวชิาการของสถาน
ศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดโรงเรียน

เทศบาล จังหวัดนนทบุรี พบว่า ด้านการวัดผล
ประเมินผลการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยของการ
ปฏิบัติสูงที่สุด 

 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการดำาเนิน
งานบริหารงานวิชาการในโรงเรียนอำาเภอนางรอง 
จำาแนกตามสถานภาพตำาแหน่ง ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน มีประเด็น
สำาคัญที่นำามาอภิปราย ดังนี้ 

 3.1 การดำาเนินงานบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 
พบว่า มีการดำาเนินงานบริหารงานวิชาการไม่แตก
ต่างกัน ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานของ
การวิจัย เน่ืองจากในการดำาเนินงานบริหารงาน
วิชาการนั้นต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
อีกทั้งยังต้องดำาเนินการตามแบบแผนงานวิชาการ
ที่ได้วางเอาไว้ โดยเฉพาะในยุคที่มีการปฏิรูปการ
ศึกษา สถานศึกษาให้มีโอกาสในการตัดสินใจมาก
ขึน้ตามหลกัการกระจายอำานาจทางการศกึษาที่ให้
สถานศึกษารับผิดชอบในการบริหารงานวิชาการ
โดยตรง ผู้บริหารโรงเรียนและครูจึงมีความตื่น
ตัวในการพัฒนาตนเองด้านการดำาเนินการบริหาร
งานวิชาการอย่างจริงจัง สอดคล้องกับแนวคิด
ของจันทรานี สงวนนาม (2551: 161) ที่กล่าวว่า
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
กำาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับชั้น โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง 
และสถานศึกษาต้องจัดทำารายงานประจำาปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ต่อสาธารณชน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก บคุลากรทกุคนจงึมบีทบาทสำาคญัในการ
บรหิารงานวิชาการในการจัดกระบวนการเรยีนรูใ้ห้
เกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยโรงเรียนจะต้องสื่อสาร
เผยแพร่ให้ผู้ปกครองได้เข้าใจ แสวงหาวิธีการที่
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จะส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
เพื่อฝึกฝนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ อันจะส่งผล
ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้เรียน 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของคมเดช สหีาฤทธิ ์(2547: 
147) ไดศ้กึษาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน
เอกชน ระดับประถมศกึษาในจงัหวดัขอนแกน่ พบ
วา่ โดยภาพรวมผูบ้รหิารโรงเรยีนและครมูคีวามคดิ
เห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการไม่แตก
ต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของประพันธ์  
เม้าเวียงแก (2548: 87) ได้ศึกษาการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 พบว่า ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีตำาแหน่งหน้าที่ต่าง
กัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน 

 3.2 การดำาเนินงานบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มี
การดำาเนินงานบริหารงานวิชาการไม่แตกต่าง
กัน ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการ
วิจัย เนื่องจากในปัจจุบันมีการปรับปรุงระบบการ
ศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายให้การจัดการศึกษามีการ
พฒันาทัง้ระบบ มุง่เนน้ใหม้กีารยกระดบัสถานภาพ
วิชาชีพครู การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพครู  
ดังนั้น ทั้งผู้บริหารและครูไม่ว่าจะมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานมากหรือน้อย ล้วนต้องดำาเนิน
งานตามจุดมุ่งหมาย คือ ยกระดับสถานภาพของ
วิชาชีพของตนเอง ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ โดยเฉพาะในด้านวิชาการที่มีการปฏิรูป
หลักสูตรและเนื้อหาสาระ วิธีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และปฏิรูปเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มุ่งให้
มีการผลิต ใช้สื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบที่หลาก
หลายที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของธีระ  
รญุเจรญิ (2552: 8) ที่ไดก้ลา่ววา่ในปจัจบุนัรฐับาล

กำาหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาไว้หลาย
ประการ โดยเฉพาะการพัฒนาครูยุคใหม่ ซึ่งเน้น
ระบบการผลิตครู และการพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารและ
ครูทุกคนจึงได้รับการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดู
งาน เพือ่พฒันาตนเองและเพิม่พนูศกัยภาพตนเอง
ในการดำาเนินงานด้านวิชาการ ต้องมีทักษะเกี่ยว
กับการบริหารงานวิชาการ และต้องเป็นผู้นำาทาง
วิชาการ จงึจะทำาใหก้ารบรหิารวิชาการสามารถนำา
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสายหยุด ประกิคะ (2552: 269) 
ไดศ้กึษาสภาพและความตอ้งการมสีว่นรว่มในการ
บริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 พบว่า ผู้บริหารและครูที่มี
ประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความคิดเห็น
ในการดำาเนินงานบริหารงานวิชาการโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

 3.3 การดำาเนินงานบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดของโรงเรียน
ต่างกัน มีการดำาเนินงานบริหารงานวิชาการไม่
แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัย เนื่องจากโรงเรียนทุกขนาดมีการ
กำาหนดระเบยีบ แนวปฏิบตัเิกีย่วกบัการดำาเนินงาน
วชิาการของสถานศกึษาอยา่งชดัเจน มกีารสง่เสรมิ
ให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน
งานด้านวิชาการ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ซึง่ไดป้รบัปรงุและพฒันามาจาก
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
ให้ทันสมัยขึ้น มีการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง โครงสร้างเวลาเรียน
พืน้ฐานและเกณฑก์ารจบหลกัสตูรใหม้คีวามชดัเจน
ยิ่งขึ้น ลดความซ้ำาซ้อนและมีรายละเอียดตลอด
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จนแนวปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิม (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2553: 7) ทำาให้ทุกโรงเรียนมีแนว
ปฏบิตัใินการจดัการเรยีนการสอนทีส่ามารถปฏบิติั
ได้ เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
ความคาดหวงัของหลกัสตูร สอดคลอ้งกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการให้สถานศึกษาในปัจจุบันมี
คุณภาพเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วราภรณ์ อริยธนพล (2552: 166) ที่ศึกษาสภาพ 
ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง 
และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีสภาพการบริหารงาน
วิชาการโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

 4. ผลการวเิคราะหข์อ้คดิเหน็และขอ้เสนอ
แนะการดำาเนินงานบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีน
อำาเภอนางรอง ซึ่งมีประเด็นที่มีผู้เสนอแนะสูงสุด 
คอื ควรมรีะเบยีบ แนวปฏบิตัทิีช่ดัเจนเก่ียวกับการ
วัดผลและประเมินผลการเรียน เนื่องจากสถาน
ศึกษามกีารกำาหนดใหม้กีารวดัผลประเมนิผลทีเ่ปน็
ไปตามระเบยีบ แตค่รสูว่นใหญย่งัประสบปญัหาใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ วิธีการ และกระบวนการ
วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย การวัดผลและประเมินผลการเรียน 
เป็นองค์ประกอบที่สำาคัญที่จะช่วยให้การเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกระ
บวนการหนึ่งของการเรียนการสอนที่จะทำาให้ผู้
บริหารโรงเรียนและครูได้ทราบว่าการเรียนการ
สอนได้ผลมากน้อยเพียงใด บรรลุตามจุดหมาย
ของหลักสูตรหรือไม่ (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2545: 
228) ดังนั้น หากครูไม่เข้าใจระเบียบและแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมิน
ผลแล้ว อาจทำาให้การประเมินผลการเรียนรู้ของ 
ผูเ้รยีนไมต่รงกบัสภาพความเป็นจริงได้ สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของกุลชญา เท่ียงตรง (2550: 226) ได้
ศึกษาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการ

ศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล เขตการ
ศึกษา 5 พบว่า ปัญหาในด้านการวัดผลประเมิน
ผลและเทียบโอนผลการเรียนที่พบมากที่สุด คือ 
ครูขาดความเข้าใจในวิธีวัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจุฑารัตน์ อินทะแสน (2545: 98) ได้
ศึกษาการบริหารงานของโรงเรียนนำาร่องการใช้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ เขตการศึกษา 5 พบว่า ด้านการวัดผล
ประเมินผล ครูส่วนใหญ่ประสบปัญหาในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ วิธีการ และกระบวนการวัด
และประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ (2546: 93) ที่
ศกึษาการบรหิารงานวิชาการในสถานศกึษา สงักดั
สำานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำาพูน พบว่า 
การบริหารงานวิชาการด้านการวัดผลประเมินผล
ไม่เป็นไปตามสภาพจริง และมีข้อเสนอแนะ คือ 
ควรมีการประเมินผลตามสภาพความเป็นจริง 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช ้

 1.1 การดำาเนินงานบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียน ด้านการวางแผนงานวิชาการ มีผู้
เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสูงที่สุด คือ ควร
มีระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการที่
ชัดเจน ดังนั้น ผู้บริหารควรจัดให้มีการประชุม
วางแผน จัดทำาคู่มือแนวปฏิบัติและทำาความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานด้านวิชาการของโรงเรียน 

 1.2 การดำาเนินงานบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียน ด้านการดำาเนินงานวิชาการ มีผู้เสนอ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสูงที่สุด คือ ควรนำาผล
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การนิเทศภายในมาปรบัปรงุพฒันาการดำาเนนิงาน
วชิาการ ดังนัน้ ผูบ้รหิารควรสง่เสรมิใหม้กีารนเิทศ
เพื่อพัฒนาบุคลากร จัดให้ครูวางแผนการสอน
และปรับปรุงการสอนอย่างสม่ำาเสมอ และการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนและครูเพื่อ
เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำามาใช้พัฒนา
ศักยภาพของครู 

 1.3 การดำาเนนิงานบรหิารงานวชิาการใน
โรงเรียน ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน
และงานทะเบียนนักเรียน มีผู้เสนอข้อคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะสงูทีส่ดุ คอื ควรมรีะเบยีบ แนวปฏบิติั 
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียน ดังนั้น ครูควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับงาน
วัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน
ในทุกระดับชัน้ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบของกระทรวง
ศึกษาธิการ 

 1.4 การดำาเนินงานบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียน ด้านการประเมินผลการดำาเนินงาน
วิชาการ มีผู้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสูง
ที่สุด คือ ควรให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลการดำาเนินงานวิชาการ ดังนั้น ควร
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียนในเครือ
ข่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน
จัดการศึกษาและประเมินผลการดำาเนินงานอย่าง
สม่ำาเสมอ 

 2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยต่อไป 

 2.1 ควรศึกษาการดำาเนินงานบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนทุกโรงเรียน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพื่อให้
ทราบสภาพการดำาเนินงานวิชาการทัง้เขตพืน้ทีก่าร
ศึกษา 

 2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลและแนวทาง
การแกป้ญัหาในการดำาเนินงานบรหิารงานวิชาการ
ในโรงเรยีนทัง้ปจัจยัภายนอกและปจัจยัภายใน เพือ่
นำาข้อมูลมาพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 

 2.3 ควรทำาการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
แนวทางพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน เพื่อเป็นรูปแบบที่เป็นตัวอย่างที่ดีนำาไป
สู่ความสำาเร็จของโรงเรียน 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). 6	 เดือน	 6	 คุณภาพ	 (ตุลาคม	 2553	 -	 มีนาคม	 2554). กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

กุลชญา เที่ยงตรง. (2550). การบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โรงเรียนเทศบาล	 เขตการศึกษา	 5. วิทยานิพนธ์ ค.ม., 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, กาญจนบุรี. 

คมเดช สีหาฤทธิ์. (2547). การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน	 ระดับประถมศึกษาในจังหวัด
ขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, เลย. 

จรัสรว ีอนิทวงศ.์ (2550). สภาพและปญัหาการบรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของ
ครู	 สังกัดโรงเรียนเทศบาล	 จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม, กรุงเทพฯ. 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 114 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2555

จันทรานี สงวนนาม. (2551). ทฤษฎีและแนวปฏิบัตใินการบรหิารสถานศกึษา	(พมิพค์รัง้ที ่2). กรงุเทพฯ: 
บุ๊คพอยท์. 

จุฑารัตน์ อินทะแสน. (2545). การศึกษาการบริหารงานของโรงเรียนนำาร่องการใช้หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2544	สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ	เขต
การศึกษา	5. วิทยานิพนธ์ ค.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 

ณรงคฤ์ทธิ ์ปรชีานกุลุ. (2542). แนวทางการพฒันาการบรหิารงานวิชาการในโรงเรยีนประถมศกึษา	สงักดั
เทศบาลเมืองลำาพูน. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 

ดวง สุวรรณเกิดผล. (2550). สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	2. วิทยานิพนธ์ ค.ม., 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา. 

ธรีะ รญุเจรญิ. (2552). ฐานคดิทางการบรหิารและการปฏริปูการศกึษาไทย	ในทศวรรษที	่2. อบุลราชธาน:ี 
อุบลกิจออฟเซท. 

ประพันธ์ เม้าเวียงแก. (2548). การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาเลย	เขต	2. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, เลย. 

วราภรณ์ อริยธนพล. (2552). การศึกษาสภาพ	 ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 
นครราชสีมา. 

วัฒนาพร ระงับทุกข์. (2545). การจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
พุทธศักราช	2544. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค. 

วรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์. (2546). การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา	สังกัดสำานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดลำาพูน. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 

สายหยุด ประกิคะ. (2552). การศึกษาสภาพและความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา	 เขต	 6.	
วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, นครราชสีมา. 

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2554). จากจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่ชั้นเรียน	 การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ. 

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2546). โรงเรียนนิติบุคคล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา. 

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. (2550). คุณธรรมนำาความรู้	รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณค่า
ความเป็นมนุษย์. กรุงเทพฯ: สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 

อุทัย บุญประเสริฐ. (2540). หลักสูตรและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน. กรุงเทพฯ: เอสดี เพรส. 



การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดภูมิต้านทานทางอารมณ์และจิตใจ
เชิงสถานการณ์สำาหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต โดยการวิเคราะห์ 
พหุลักษณะ-พหุวิธี 2 ระดับ 
Validation of Resilience Quotient Situation Test for  
Undergraduate Students Using Two-Level Multitrait- 
Multimethod Analysis 

วราพร เอราวรรณ์,1 โชติกา ภาษีผล,2 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง3 
Waraporn Erawan,1 Shotiga Phasipol,2 Nuttaporn Lawthong3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดภูมิต้านทานทางอารมณ์และ
จิตใจเชิงสถานการณ์สำาหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต โดยการวิเคราะห์พหุลักษณะ-พหุวิธี 2 ระดับ ซึ่ง
เป็นการตรวจสอบความเทีย่ง ความตรงเชงิลูเ่ขา้ และความตรงเชงิจำาแนก ทัง้ในระดบันักศกึษาและระดบั
กลุ่ม โดยวัด 5 คุณลักษณะ ได้แก่ 1) ความสามารถในการปรับอารมณ์ 2) ความอดทนอดกลั้น 3) ความ
สามารถในการปรับตัว 4) การมีศรัทธาต่อการมีชีวิตอยู่ และ 5) มุ่งมั่นในชีวิตและอนาคต ด้วยเครื่องมือ 
2 ชนิด ได้แก่ 1) แบบวัด RQ เชิงสถานการณ์ และ 2) แบบวัด RQ แบบมาตรประมาณค่า กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำานวน 1,611 คน จากมหาวิทยาลัย 19 แห่ง ได้จากวิธีการสุ่มหลายขั้น
ตอน 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (CFI = 0.990, TLI 
= 0.977, RMSEA = 0.031, SRMRw = 0.006, SRMRb = 0.134 และ X

2/ df = 2.56) โดยในระดับกลุ่ม
แบบวัด RQ เชิงสถานการณ์จะมีความตรงเชิงลู่เข้า ความเที่ยง และความตรงเชิงจำาแนกสูงกว่าในระดับ
นักศึกษา 
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Abstract 
 The objectives of the research were to validate reliability, convergent validity and 
discriminant validity at student level and group level by 2 level multitrait-multimethod  
analyses for Resilience Quotient situation test for undergraduate students, 5 traits; 1) emotional 
adjustment, 2) tolerance, 3) adaptability, 4) faith to alive, and 5) commitment on live and 
future. The instruments consist of; 1) RQ situation test, and 2) RQ rating scale. The samples 
were 1,611 undergraduate students from 19 universities using the multistage random sampling. 

 The results of the research showed that the 2 level multitrait-multimethod analysis 
of model fit with empirical (CFI = 0.990, TLI = 0.977, RMSEA = 0.031, SRMRw = 0.006, SRMRb

 

= 0.134 and X2/ df = 2.56). The statistical analysis indicated that the convergent validity,  
reliability and discriminant validity of RQ situation test at group level higher than student level. 

Keywords: resilience quotient, convergent validity, reliability, discriminant validity, construct 
validity, 2 level multitrait-multimethod 

บทนำา 
 ในการดำารงชีวิตของคนมักเผชิญกับ
ปัญหามากมาย เช่น ปัญหาในครอบครัว ปัญหา
ในท่ีทำางานและเพื่อนบ้าน การสูญเสียงาน การ
เจ็บไข้ได้ป่วย หรือคนรักต้องจากไป แต่พบ
ว่าบุคคลที่มีภูมิต้านทานทางอารมณ์และจิตใจ
หรือ RQ (Resilience Quotient) อยู่ในระดับ
สูงจะสามารถปรับตัวกับปัญหาดังกล่าวได้อย่าง
ประสบผลสำาเร็จ และสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ได้อย่างปกติดี (Khoshouei, 2009: 60) 
เนื่องจาก RQ เป็นความสามารถในการฟื้นสภาพ
หรือปรับตัวอย่างรวดเร็วจากความเจ็บป่วย ความ
โศกเศร้า การเปลี่ยนแปลง หรือความโชคร้าย
เพื่อกลับสู่ภาวะปกติ (bounce back) (Rutter, 
1985, cited in Earvolino-Ramirez, 2007: 73;  
Merriam-Webster dictionary of the English 
language, 2002: 596) ในต่างประเทศมีการ
พัฒนาแบบวัด RQ อย่างหลากหลายตามวัยของ
กลุ่ม คือ แบบวัด RQ สำาหรับผู้ใหญ่ สำาหรับผู้สูง

อาย ุและสำาหรบัวยัรุน่ ซึง่สว่นใหญเ่ปน็แบบวดัแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ สำาหรับประเทศไทย 
กรมสขุภาพจติไดพ้ฒันาแบบวัด RQ สำาหรบัผูใ้หญ ่
อายุระหว่าง 25-60 ปี ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ 
ลิเคิร์ต 4 ระดับ (กรมสุขภาพจิต, 2552: เว็บไซต์) 
นอกจากน้ีมีการพัฒนาแบบวัด RQ สำาหรับนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ได้แก่ แบบวัด RQ 
เชิงสถานการณ์ของวราพร เอราวรรณ์ (2553: 
300-319) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจการศึกษาตรวจ
สอบคุณภาพของแบบวัดดังกล่าวโดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์พหุลักษณะ-พหุวิธี 2 ระดับ (2 level 
multitrait-multimethod analysis) 

 การวิเคราะห์พหุลักษณะ-พหุวิธี 2 ระดับ 
มีพัฒนาการมาเป็นลำาดับอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ 
Campbell and Fiske (1959, อ้างถึงใน ศิริชัย 
กาญจนวาสี, 2548: 124) ได้เสนอการวิคราะห์
พหุลักษณะ-พหุวิธี (multitrait-multimethod) 
โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
จากผลการวัดหลายลักษณะ (multitrait) ด้วยวิธี
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การวัดหลายวิธี (multimethod) ต่อมา Schmitt 
and Stults (1986, อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2548: 129) ได้เสนอการใช้วิธีวิเคราะห์ความ
แปรปรวนสำาหรับเมทรกิซพ์หุลกัษณะ-พหุวธิ ีและ
วธิกีารวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันสำาหรบัการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง และปัจจุบันมี
การนำาเทคนคิการวเิคราะห์พหุระดับ (multi-level  
analysis) มาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์องค์
ประกอบเชิงยืนยันในโมเดลพหุลักษณะ-พหุวิธี 
(multi-level CFA in multitrait-multimethod 
analysis) หรือเรียกว่าการวิเคราะห์พหุลักษณะ-
พหุวิธีหลายระดับ (multi-level multitrait- 
multimethod analysis) (Coromina, Coenders, 
& Kogovšek, 2004: 324-325; Hox & Kleiboer 
2007: 317- 319) ซึ่งจะทำาให้ได้สารสนเทศที่
ละเอียดขึ้นและผลการวัดมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 
ทำาให้ทราบค่าความเที่ยงและความตรงของแต่ละ
คณุลกัษณะและแตล่ะวธิกีารในแตล่ะระดบัทีศ่กึษา 
(Coromina, Coenders, & Kogovšek, 2004: 324-
325) โดยคุณลักษณะ (traits) ในการวิจัยครั้งนี้ 
แบ่งเป็น 5 คุณลักษณะ ได้แก่ 1) ความสามารถ
ในการปรับอารมณ์  2) ความอดทนอดกลั้น  
3) ความสามารถในการปรับตัว 4) การมีศรัทธา
ต่อการมีชีวิตอยู่ และ 5) มุ่งมั่นในชีวิตและอนาคต 
วิธีการวัด 2 วิธี ได้แก่ 1) วิธีการวัด RQ ด้วยแบบ
วัดเชิงสถานการณ์ และ 2) วิธีการวัด RQ ด้วย
แบบวัดแบบมาตรประมาณค่า และระดับที่ศึกษา
แบง่เป็น 2 ระดับ ไดแ้ก่ ระดบันกัศกึษา และระดบั
กลุม่ เพือ่ใหไ้ดส้ารสนเทศในการเลอืกใชแ้บบวดัได้
อย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงของแบบวัด 
RQ เชิงสถานการณ์ ท่ีระดับนักศึกษาและระดับ
กลุ่ม 

 2. เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงลู่เข้าของ 
RQ ทั้ง 5 คุณลักษณะ เมื่อวัดด้วยแบบวัดเชิง
สถานการณแ์ละแบบวัดมาตรประมาณคา่ ทีร่ะดบั
นักศึกษาและระดับกลุ่ม 

 3. เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงจำาแนก
ของ RQ ทั้ง 5 คุณลักษณะ เมื่อวัดด้วยแบบวัดเชิง
สถานการณ์และแบบวัดแบบมาตรประมาณค่า ที่
ระดับนักศึกษาและระดับกลุ่ม 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ความเที่ยงของแบบวัด RQ เชิง
สถานการณ์ ที่ระดับนักศึกษาและระดับกลุ่มมีค่า
สูง 

 2. ความตรงเชิงลู่เข้าของ RQ ทั้ง 5 
คุณลักษณะ เมื่อวัดด้วยแบบวัดเชิงสถานการณ์
และแบบวัดแบบมาตรประมาณค่า ที่ระดับ
นักศึกษาและระดับกลุ่มมีค่าแตกต่างกัน 

 3. ความตรงเชิงจำาแนกของ RQ ทั้ง 5 
คุณลักษณะ เมื่อวัดด้วยแบบวัดเชิงสถานการณ์
และแบบวัดแบบมาตรประมาณค่า ที่ระดับ
นักศึกษาและระดับกลุ่มมีค่าแตกต่างกัน 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญา
บณัฑิตทีก่ำาลงัศกึษาในมหาวิทยาลยัตา่งๆ ในสงักดั
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจำานวน 
1,611 คน จากมหาวิทยาลัย 19 แห่ง ได้มาโดย
ใช้วิธีการสุ่มหลายขั้นตอน (multistage random 
sampling) โดยในระดับกลุ่มแบ่งเป็น 63 กลุ่ม 
(นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ใน 15 คณะวิชา) 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แบบวัด RQ เชิงสถานการณ์ จำานวน 
44 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำา
ถึงดี (ค่า r อยู่ระหว่าง .168-.535) และค่าความ
เที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ .892  

 2. แบบวัด RQ แบบมาตรประมาณค่า 
จำานวน 42 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนกอยู่ในเกณฑพ์อใช้
ถึงดีมาก (ค่า r อยู่ระหว่าง .246-.622) และค่า
ความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ .940 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ใชเ้ทคนคิการวเิคราะหพ์หลุกัษณะ-พหวุธิ ี
2 ระดับ (two-level multitrait-multimethod) 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวเิคราะหค์วามตรงเชงิลูเ่ขา้และ
ความเที่ยง ที่ระดับนักศึกษาและระดับกลุ่ม 

 เมื่อพิจารณาความสอดคล้องของโมเดล
การวดักบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์จากคา่สถติทิี่ใชต้รวจ
สอบความตรงของโมเดลพบว่า X2 = 102.796, df 
= 40, p = 0.000 ดัชนี CFI = 0.990, TLI = 0.977, 
RMSEA = 0.031, SRMRw = 0.006, SRMRb = 0.134 
และ X2/ df = 2.56 เมื่อพิจารณาค่าดัชนี CFI และ 
TLI ที่มีค่าใกล้เคียง 1 ขณะที่ค่า RMSEA มีค่าต่ำา
กว่า 0.06 และ SRMR ที่ต่ำากว่า 0.08 ถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Hu & Bentler, 1999, อ้างถึง
ใน บุรทิน ขำาภิรัฐ, 2548: 64) ผลการวิเคราะห์
แต่ละระดับมีดังนี้ 

 ระดบัที ่1 คอื ระดบันกัศกึษา พบวา่ ความ
ตรงเชิงลู่เข้าของแบบวัดเชิงสถานการณ์มีค่าต่ำา
กว่าแบบวัดแบบมาตรประมาณค่า โดยพิจารณา
จากตัวแปรที่วัดด้วยแบบวัด RQ เชิงสถานการณ์

ทั้ง 5 ตัวแปร (ความสามารถในการปรับอารมณ์: 
semo, ความอดทนอดกลั้น: stol, ความสามารถ
ในการปรับตัว: sadp, การศรัทธาต่อการมีชีวิต
อยู่: sfaith และความมุ่งมั่นในชีวิตและอนาคคต: 
scom) มีค่าสัมประสิทธิ์น้ำาหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน (β) ของลักษณะใกล้เคียงกันในระดับ
ที่ต่ำาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว 
(β มีค่าระหว่าง .20 ถึง .39) และมีค่าน้อยกว่า
สัมประสิทธิ์น้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานของ
วิธีการวัด (β มีค่า .61 ถึง .83) ขณะที่ตัวแปรที่
วัดด้วยแบบวัด RQ แบบมาตรประมาณค่าทั้ง 5 
ตวัแปร (ความสามารถในการปรบัอารมณ:์ remo, 
ความอดทนอดกลั้น: rtol, ความสามารถในการ
ปรบัตวั: radp, การศรัทธาตอ่การมชีวิีตอิยู:่ rfaith 
และความมุ่งมั่นในชีวิตและอนาคคต: rcom) มีค่า
สัมประสิทธิ์น้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (β) 
ของลักษณะใกล้เคียงกันในระดับปานกลางถึงสูง 
(β มีค่าระหว่าง .47 ถึง .74) และมีค่ามากกว่า
สัมประสิทธิ์น้ำาหนักมาตรฐานของวิธีการวัด (β มี
คา่ .01 เทา่กนั) สรปุไดว่้าทีร่ะดบันกัศกึษาแบบวัด 
RQ เชงิสถานการณม์คีวามตรงเชงิลูเ่ขา้ในระดบัที่
ต่ำาทั้ง 5 องค์ประกอบ แต่แบบวัด RQ แบบมาตร
ประมาณคา่มคีวามตรงเชงิลูเ่ขา้ทัง้ 5 องคป์ระกอบ 

 สำาหรับความเที่ยงของแบบวัด RQ เชิง
สถานการณ์ มีมากกว่าแบบวัด RQ แบบมาตร
ประมาณค่า โดยพิจารณาจากค่า R2 ของตัวแปร
ที่วัดด้วยแบบวัด RQ เชิงสถานการณ์ซึ่งมีค่าอยู่
ระหว่าง .42 ถึง .76 หมายความว่า ตัวแปรสังเกต
ได้เหล่าน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมใน
ตัวแปรแฝง RQ ได้ประมาณร้อยละ 42 ถึง 76 ซึ่ง
มีมากกว่าตัวแปรที่วัดด้วยแบบวัด RQ แบบมาตร
ประมาณค่าที่สามารถอธิบายความแปรปรวน
ร่วมในตัวแปรแฝง RQ ได้เพียงร้อยละ 22 ถึง 53 
เท่านั้น รายละเอียดดังตาราง 1 
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 ระดับที่ 2 คือ ระดับกลุ่ม พบว่า ความ
ตรงเชิงลู่เข้าของแบบวัดเชิงสถานการณ์มีค่าสูง
กว่าแบบวัดแบบมาตรประมาณค่า โดยพิจารณา
จากตัวแปรที่วัดด้วยแบบวัด RQ เชิงสถานการณ์
ทั้ง 5 ตัวแปร พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์น้ำาหนักองค์
ประกอบมาตรฐาน (β) ของลักษณะใกล้เคียง
กันในระดับสูง (β มีค่าระหว่าง.62 ถึง .87) และ
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว ซึ่งส่วน
ใหญม่ค่ีามากกวา่สมัประสทิธิน์้ำาหนกัองคป์ระกอบ
มาตรฐานของวธิกีารวดั (β มีค่า .49 ถึง .78) ขณะ
เดียวกันตัวแปรที่วัดด้วยแบบวัด RQ แบบมาตร
ประมาณคา่ทัง้ 5 ตวัแปร มีคา่สมัประสทิธิน์้ำาหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน (β) ของคุณลักษณะใกล้
เคียงกัน (β มีค่าระหว่าง .44 ถึง .73) และมีบาง
องคป์ระกอบทีม่คีา่น้ำาหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน
มากกว่าวิธีการวัด สรุปได้ว่าที่ระดับกลุ่ม แบบวัด 

RQ เชิงสถานการณ์มีความตรงเชิงลู่เข้าในระดับ
สูง (ด้านความสามารถในการปรับอารมณ์ การมี
ศรัทธาต่อการมีชีวิตอยู่ และความมุ่งมั่นในชีวิต
และอนาคต) สว่นแบบวัด RQ แบบมาตรประมาณ
คา่มคีวามตรงเชงิลูเ่ขา้ในระดบัสงูเชน่กนั (ดา้นการ
มีศรัทธาต่อการมีชีวิตอยู่ และความมุ่งมั่นในชีวิต
และอนาคต) 

 สำาหรับความเที่ยงของแบบวัด RQ เชิง
สถานการณ์ และแบบวัด RQ แบบมาตรประมาณ
ค่า มีค่าอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกันมาก โดย
พิจารณาจากค่า R2 ของตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 10 
ตวัแปร ที่ใกลเ้คยีงกนัมาก (R2 มคีา่ .995 ถงึ .998) 
หมายความว่า ตัวแปรสังเกตได้เหล่านี้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนร่วมในตัวแปรแฝง RQ ได้
ประมาณร้อยละ 99 ซึ่งกล่าวได้ว่า ตัวแปรสังเกต
ได้เหล่าน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมใน

ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์น้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (β) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE)  
คา่สถิตทิดสอบซี (Z) และคา่ความเทีย่ง (R2) ของแบบวดั RQ เชงิสถานการณท์ีร่ะดบันกัศกึษา 

 ตัวแปร  ลักษณะ   วิธีการวัด  R2

  β SE Z β SE Z
semo 0.28 0.03 8.45 0.83 0.02 46.53 0.76
stol  0.22 0.03 7.30 0.61 0.02 26.28 0.42
sadp 0.20 0.04 4.73 0.62 0.03 22.98 0.43
sfaith 0.39 0.03 13.18 0.75 0.02 38.53 0.72
scom 0.31 0.03 10.19 0.65 0.02 29.32 0.53
remo 0.74 0.04 15.03 0.01 0.00 67.24 0.54
rtol  0.64 0.06 10.68 0.01 0.00 46.02 0.41
radp  0.47 0.05 8.51 0.01 0.00 52.76 0.22
rfaith 0.69 0.03 24.64 0.01 0.00 56.63 0.48
rcom 0.73 0.03 22.33 0.01 0.00 50.37 0.53
X2 = 102.796, df = 40, p = 0.000 ดัชนี CFI = 0.990, TLI = 0.977, RMSEA = 0.031, 
 SRMR = 0.006, และ X2/df = 2.56 (Mplus 5.21 standardized estimates) 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 120 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2555

ตวัแปรแฝง RQ ในระดบัสงูมาก โดยในระดบักลุม่ 
สามารถอธิบายได้ ดีกว่ าในระดับนักศึกษา  

รายละเอียดดังตาราง 2 

ตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิ์น้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (β) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE)  
ค่าสถิติทดสอบซี (Z) และค่าความเที่ยง (R2) ของแบบวัด RQ เชิงสถานการณ์ที่ระดับกลุ่ม 

 ตัวแปร  ลักษณะ   วิธีการ  R2

  β SE Z β SE Z
semo 0.76 0.15 5.17 0.64 0.17 3.70 0.996
stol  0.62 0.23 2.65 0.78 0.18 4.17 0.997
sadp 0.69 0.18 3.87 0.71 0.17 4.17 0.995
sfaith 0.87 0.07 11.53 0.49 0.13 3.85 0.998
scom 0.86 0.08 9.71 0.51 0.15 3.53 0.997
remo 0.59 0.12 4.77 0.81 0.09 9.14 0.998
rtol  0.44 0.17 3.63 0.89 0.08 11.13 0.997
radp  0.51 0.15 3.32 0.86 0.09 9.57 0.997
rfaith 0.73 0.08 9.54 0.68 0.08 8.52 0.998

rcom 0.69 0.07 9.32 0.67 0.09 7.44 0.921
X2 = 102.796, df = 40, df = 0.000 ดัชนี CFI = 0.990, TLI = 0.977, RMSEA = 0.031, 

 SRMR = 0.134 และ X2/df = 2.56 (Mplus 5.21 standardized estimates) 

 2. ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงจำาแนก 

 ระดับนักศึกษา ความตรงเชิงจำาแนกของ
ผลการวัดทั้ง 5 ลักษณะ พบว่า อยู่ในระดับต่ำา 
ซึ่งพิจารณาจากความสัมพันธ์ของ 5 ลักษณะ ที่
มีอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
อยู่ระหว่าง .93 ถึง .99 ส่วนในระดับกลุ่ม พบว่า 
คุณลักษณะท้ัง 5 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง

เช่นเดียวกับระดับนักศึกษา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .60 ถึง .91 และผลการ
วิเคราะห์นี้ ได้แสดงให้เห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์ของ 5 ลักษณะในระดับนักศึกษาสูงกว่า
ระดับกลุ่ม ซึ่งแสดงถึงความตรงเชิงจำาแนกระดับ
กลุ่มดีกว่าระดับนักศึกษา รายละเอียดดังตาราง 
3 และผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังภาพประกอบ  
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ตาราง 3 สัมประสิทธิ์ความเที่ยง สัมประสิทธ์ความตรง และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของลักษณะและ 
วิธีการวัด ในระดับนักศึกษาและในระดับกลุ่ม 

    ระดับนักศึกษา    ระดับกลุ่ม 
    ลักษณะ (trait)    ลักษณะ (trait) 
   emo  tol  adp  faith  com  emo  tol  adp  faith  com  
สัมประสิทธิ์ความเที่ยง (R2)             
 M1 (เชิงสถานการณ์)  0.76  0.42  0.43  0.72  0.52  0.99  0.99  0.99  0.99  0.99  
 M2 (มาตรประมาณค่า) 0.52  0.54  0.41  0.22  0.48  0.99  0.99 0.99  0.99  0.92  
สัมประสิทธิ์ความตรง *             
 M1 (เชิงสถานการณ์) 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00
   M2 (มาตรประมาณค่า)  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 emo 1.00          1.00      
 tol  0.93  1.00        0.66  1.00     
 adp  0.98  0.94  1.00      0.60  0.86  1.00    
 faith  0.98  0.97  0.97  1.00    0.90  0.89  0.85  1.00   

 com 0.98  0.97  0.99  0.99  1.00  0.89  0.88  0.73  0.91  1.00  

หมายเหตุ * เนื่องจากความแปรปรวนของคะแนนที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมีค่าต่ำามากจนถึงติดลบ ผู้วิจัยจึง
กำาหนดค่าเร่ิมตน้ในการวเิคราะห์ความแปรปรวนเปน็ศนูย ์จงึสง่ผลใหส้มัประสทิธิค์วามตรงมคีา่เทา่กบั 1 
ทุกค่า ค่าสัมประสิทธิ์ความตรงที่ได้จึงไม่ใช่ความตรงของเครื่องมือ แต่เป็นค่าทางสถิติที่เป็นผลจากการ
กำาหนดค่าเริ่มต้นในการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Mplus เท่านั้น 
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อภิปรายผล 
 1. ความตรงเชงิลูเ่ข้าของแบบวดั RQ เชงิ
สถานการณ์ในระดับนักศึกษาอยู่ในระดับต่ำา โดย
พิจารณาจากค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
ของลักษณะ (β มีค่าระหว่าง .20 ถึง .39) ที่มี
ค่าน้อยกว่าค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานของ
วิธีการวัด (β มีค่า .61 ถึง .83) ซึ่งการที่น้ำาหนัก

องค์ประกอบของวิธีการวัดสูง อาจเกิดจากความ
ลำาเอียงที่มาจากผลของวิธีการวัด (Maas, Gerty, 
Lensvelt-Mulders, & Hox, 2009: 73) ซึ่งในงาน
วิจัยครั้งน้ีแบบวัดที่ใช้มีลักษณะเป็นสถานการณ์ 
โดยสถานการณ์บางข้อเป็นคำาถามเฉพาะสำาหรับ
นักศึกษาชายหรือนักศึกษาหญิงเท่านั้น ดังนั้น 
การตัดสินใจตอบของนักศึกษาในข้อนั้นๆ อาจ

ภาพประกอบ โมเดลการวิเคราะห์ 2 level multitrait-multimethod

8

อภิปรายผล

1. ความตรงเชิงลูเขาของแบบวัด RQ เชิงสถานการณในระดับนักศึกษาอยูในระดับต่ํา โดย
พิจารณาจากคานํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานของลักษณะ (  มีคาระหวาง .20 ถึง .39) ท่ีมีคานอย
กวาคานํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานของวิธีการวัด (  มีคา .61 ถึง .83) ซ่ึงการท่ีนํ้าหนักองคประกอบ
ของวิธีการวัดสูง อาจเกิดจากความลําเอียงท่ีมาจากผลของวิธีการวัด (Maas, Gerty, Lensvelt-Mulders,
& Hox, 2009: 73) ซ่ึงในงานวิจัยคร้ังน้ีแบบวัดท่ีใชมีลักษณะเปนสถานการณ โดยสถานการณบางขอ

ภาพประกอบ 1 โมเดลการวิเคราะห 2 level multitrait-multimethod
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ส่งผลให้ผลการวัดมีความคลาดเคลื่อนได้ ดังเช่น
คำาถามต่อไปนี้ “แตงโมเป็นนักศึกษาปี 4 ซึ่งเป็น
ปีสุดท้าย เกิดตั้งท้องระหว่างเรียน แตงโมรู้สึก
เครียดและเป็นกังวลใจมาก ไม่รู้จะจัดการกับชีวิต
อยา่งไรใหเ้รยีนจนสำาเรจ็ ถา้คณุเป็นแตงโมคณุจะ
ทำาอย่างไรเพื่อให้ตนเองสามารถรับมือกับปัญหา
ที่เกิดขึ้น” ซึ่งนักศึกษาชายส่วนใหญ่จะตอบใน 
ทางลบมากกว่านักศึกษาหญิง เป็นต้น นอกจากนี้ 
การวัด RQ ในระดับนักศึกษานั้นเป็นการศึกษา
กับนักศึกษาท้ังหมด ไม่ได้แยกเป็นคณะวิชา ซึ่ง
หากตอ้งการศกึษา RQ ของนกัศกึษาในภาพรวมที่
ไม่มีการจำาแนกเป็นกลุ่มๆ แบบวัด RQ แบบมาตร
ประมาณค่าก็สามารถใช้ได้ 

 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในระดับกลุ่ม 
(นักศึกษาแต่ละชั้นปีในแต่ละคณะวิชา) พบว่า 
แบบวัด RQ เชิงสถานการณ์มีความตรงเชิงลู่เข้า
ในระดับที่สูงกว่า โดยพิจารณาจากค่าน้ำาหนักองค์
ประกอบมาตรฐานของลักษณะ (β มีค่าระหว่าง 
.62 ถึง .87) ที่สูงกว่าค่าน้ำาหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานของวิธีการวัด (β มีค่า .49 ถึง .78) ซึ่ง
หมายความวา่ แบบวดั RQ เชงิสถานการณมี์ความ
เหมาะสมที่จะใช้ศึกษา RQ ของนักศึกษาในแต่ละ
ระดบัชัน้ปีของแตล่ะสาขาวชิา ดงันัน้ หากตอ้งการ
ศึกษาหรือเปรียบเทียบว่านักศึกษาที่มีชั้นปีต่าง
กันที่เรียนในคณะวิชาเดียวกัน หรือนักศึกษาชั้นปี
เดียวกันแต่เรียนต่างคณะวิชากันมีระดับ RQ ต่าง
กันหรือไม่นั้น ควรใช้แบบวัด RQ เชิงสถานการณ์
จะมีความเหมาะสมกว่าแบบวัด RQ แบบมาตร
ประมาณค่า และจากแนวคิดของ Campbell and 
Fiske (1959, อา้งถึงใน ศริชิยั กาญจนวาส,ี 2548: 
124) ท่ีกล่าวว่า วิธีการวิเคราะห์พหุลักษณะ- 
พหวุธิ ีนีมุ้ง่ตรวจสอบความเหมาะสมของเครือ่งมอื
หลายประเภทสำาหรับการวัดลักษณะหนึ่งที่สนใจ 
มากกว่าจะเป็นการตรวจสอบยืนยันความสัมพันธ์
ระหว่างการวัดลักษณะหลายอย่างตามที่ได้ศึกษา

จากทฤษฎี ดังนั้น ผลการวิจัยครั้งนี้ทำาให้สามารถ
เลือกใช้แบบวัด RQ ได้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัยได้เป็นอย่างดี กล่าว
คือ หากต้องการศึกษา RQ ของนักศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาในภาพรวมไม่แยกคณะวิชา แบบวัด 
RQ แบบมาตรประมาณค่าสามารถใช้ได้ แต่หาก
ต้องการศึกษาหรือเปรียบเทียบ RQ ระหว่างคณะ
วิชา หรอืระหว่างชัน้ป ีแบบวัด RQ เชงิสถานการณ์
มีความเหมาะสมกว่า 

 2 .  ค่ าสัมประสิทธิ์ ความเที่ ยงของ
คุณลักษณะที่วัดด้วยแบบวัดเชิงสถานการณ์ ใน
ระดับนักศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าสูงกว่า
คณุลกัษณะทีว่ดัดว้ยแบบวดัแบบมาตรประมาณคา่ 
ส่วนในระดับกลุ่มทุกคุณลักษณะมีค่าสัมประสิทธิ์
ความเทีย่งสงูใกลเ้คยีงกนัมาก สว่นคา่สมัประสทิธิ์
ความตรงของทกุคณุลกัษณะทัง้ในระดบันกัศกึษา
และระดับกลุ่มมีค่าเท่ากับ 1 ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Coromina, Coenders, and 
Kogovšek (2004: 341) ที่พบว่า ผลการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์ความตรงจากการวิเคราะห์พหุ
ลักษณะ-พหุวิธี 2 ระดับ มีค่าเท่ากับ 1 เช่นกัน 
เนือ่งจากความแปรปรวนของคะแนนที่ไดจ้ากกลุม่
ตัวอย่างมีค่าต่ำามากจนถึงติดลบ เกิดจากความ
แตกต่างของคะแนนของกลุ่มตัวอย่างมีน้อยมาก 
ซึ่งอาจเป็นเพราะคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่
ผู้วิจัยศึกษามีความแตกต่างกันน้อยมาก หรืออาจ
เป็นเพราะเครื่องมือวัด RQ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นยังไม่
สามารถจำาแนกนกัศกึษาไดจ้รงิ เพราะจากผลการ
วิเคราะห์อำานาจจำาแนกและการวิเคราะห์ความตรง
เชิงจำาแนกพบว่ามีค่าต่ำา จึงกำาหนดค่าเริ่มต้นใน
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเป็นศูนย์ ส่งผลให้
สัมประสิทธิ์ความตรงมีค่าเท่ากับ 1 ทุกค่า โดยใน
งานวิจัยดังกล่าว กำาหนดวิธีการวัดเป็น 2 วิธี (M1: 
การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว และ M2: การสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์) คุณลักษณะ 4 คุณลักษณะ (T1: 
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ความบ่อยของการติดต่อกัน T2: ความรู้สึกสนิท
สนม T3: ความรูส้กึถึงความสำาคญั และ T4: ความ
บ่อยของสมาชิกที่สร้างความรำาคาญแก่ตนเอง) 
และแบ่งระดับเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 คือ 
ระดับบุคคล และระดับที่ 2 คือ ระดับกลุ่มหรือ
ระดับเครือข่าย

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช ้

 ผลวจิยั พบวา่ แบบวดั RQ เชงิสถานการณ์
ที่พัฒนาขึ้นนี้มีความตรงเชิงลู่เข้าในระดับกลุ่มสูง
กว่าในระดับนักศึกษา ดังนั้น จึงมีความเหมาะสม
นำาไปใชว้ดั RQ ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อเปรียบเทียบ RQ ของ
นักศึกษาระหว่างคณะวิชา หรือระหว่างชั้นปี แต่
หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ 
ต้องการศึกษา RQ ของนักศึกษาในระดับปริญญา
บัณฑิตในภาพรวมโดยไม่แยกคณะวิชาหรือระดับ
ชั้นหรือไม่ต้องการเปรียบเทียบ RQ ก็สามารถใช้
แบบวัด RQ แบบมาตรประมาณค่าได้ เนื่องจาก
แบบวัด RQ แบบมาตรประมาณค่ามีความตรงเชิง
ลู่เข้าในระดับนักศึกษาสูงกว่าระดับกลุ่ม

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป  

 2.1 ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ข้อคำาถาม
เชิงสถานการณ์บางข้อมีความยาวเกินไป และ
อาจมีจำานวนข้อมากเกินไป ทำาให้อาจเกิดความ
เบือ่หนา่ยในการสอบ หรอืผู้ตอบไม่ตัง้ใจเทา่ทีค่วร  
ดังนั้น ควรมีการวิจัยโดยปรับลดจำานวนข้อคำาถาม
ใหน้้อยลงใหเ้ป็นแบบวดัแบบ short form กลา่วคอื 
ปรับลดจำานวนข้อจากทั้งหมด 44 ข้อ (22 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ละ 2 ข้อ) ให้เหลืออย่างน้อย 22 ข้อ (22 
ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ละ 1 ข้อ) แล้วดำาเนินการตรวจ
สอบคุณภาพของแบบวัดนี้อีกครั้ง นอกจากนี้เพื่อ
เพิ่มความสะดวกในการทำาแบบวัดและการบริหาร

จัดการ ควรจัดทำาแบบวัด RQ แบบออนไลน์ โดย
ให้ผู้ทำาแบบวัดสามารถทราบผลคะแนนได้ทันที 
เพื่อกระตุ้นความสนใจและเพิ่มความสะดวกแก่ 
ผู้ทำาแบบวัด 

 2.2 ผลการศึกษาครั้งน้ีเป็นจุดเริ่มต้น
ของการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วย
การวิเคราะห์พหุลักษณะ-พหุวิธี 2 ระดับ ซึ่ง
ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ขั้นสูง และยังไม่ปรากฎ
ในงานวิจัยในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ทำาให้
ได้สารสนเทศที่ละเอียดขึ้น คือ ทำาให้ทราบความ
ตรงเชงิลูเ่ขา้ ความตรงเชงิจำาแนก และความเทีย่ง
ของแบบวัดที่หลายระดับ ซึ่งทำาให้สามารถเลือก
ใช้วิธีการวัด (method) ที่เหมาะสมกับลักษณะ 
(trait) ที่ต้องการศึกษาในแต่ละระดับ ดังนั้น 
จึงควรนำาการวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้ตรวจสอบ
ความตรงเชงิโครงสรา้งของคณุลกัษณะอืน่ๆ หรอื
วิเคราะห์ให้มากกว่า 2 ระดับ เช่น 3 ระดับ กล่าว
คอื ศกึษากบันักศกึษาทีอ่ยู่ในคณะวิชาตา่งกนั และ
ในมหาวิทยาลยัทีต่า่งกนั เปน็ตน้ ทัง้นีเ้พือ่เปน็การ
ขยายชายแดนความรู้ของการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือวัดผลต่อไป 

 2.3 ผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบว่าความตรง
เชิงลู่เข้าและความตรงเชิงจำาแนกของแบบวัด 
RQ เชิงสถานการณ์และแบบวัด RQ แบบมาตร
ประมาณค่า ที่ได้จากการวิเคราะห์พหุลักษณะ- 
พหุวิธี 2 ระดับนั้นยังมีค่าต่ำาแต่อยู่ ในระดับที่
ยอมรับได้ ดังน้ัน จึงต้องการการวิจัยซ้ำาเพื่อให้
สามารถหาขอ้สรปุทีจ่ะทำาใหค้า่ความตรงเชงิลูเ่ขา้
และความตรงเชิงจำาแนกมีค่าสูงขึ้น 
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