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 บทบรรณาธิการ

 วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ฉบบัน้ี นำาเสนอผลงานบทความวิทยานิพนธข์อง
นิสิตนักศึกษาทั้งนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 
รวมทัง้หมด 11 เรือ่ง ประกอบด้วย บทความสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 6 เรือ่ง เทคโนโลยกีารศกึษา 
3 เรื่อง การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 2 เรื่อง บทความสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้นำาเสนอ
ผลการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน พุทธวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ และ
ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน ส่วนในระดับมัธยมศึกษาใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TGT แนวคิดทฤษฎี
คอนสตรคัตวิซิมึ ทฤษฎพีหปุญัญา รปูแบบของเดวีส ์และรปูแบบทีเ่นน้ทกัษะกระบวนการ นอกจากนี ้ได้
นำาเสนอผลการประเมนิหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรก์ารกฬีา บทความสาขา
วิชาเทคโนโลยีการศกึษา ไดน้ำาเสนอผลการจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนแบบเว็บเควสทใ์นระดบัมธัยมศกึษา 
บทเรียนบนเครือข่ายและบทเรียนแบบ Big 6 Skills ในระดับปริญญาตรี ส่วนบทความสาขาวิชาการวิจัย
และสถติทิางการศกึษา ได้นำาเสนอผลการวเิคราะหพ์หรุะดบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่จติสาธารณะในนกัเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษา และผลการศกึษาแบบแผนความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองคก์ารกบั
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพนักงานบริษัท 
 หวงัวา่ผูอ้า่นจะไดร้บัประโยชนแ์ละพจิารณานำาผลการวิจัยไปพฒันาการเรยีนการสอน เพือ่พฒันา
ผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอื่นๆ ของผู้เรียนต่อไป

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ บุญไชย 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชา
วทิยาศาสตรก์ารกฬีา สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชร้ปูแบบ CIPP (CIPP 
model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำานวน 237 คน ประกอบด้วย คณาจารย์ จำานวน 23 คน นักศึกษา 
จำานวน 37 คน บัณฑิต จำานวน 59 คน ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต จำานวน 59 คน และเพื่อนร่วมงานของ
บัณฑิต จำานวน 59 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 4 
ฉบับ และแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง 4 ฉบับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบ ดังนี้ 

 1. คณาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต เห็นว่าด้านบริบทโดยรวมและจำาแนกตามด้านย่อย ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร และเนื้อหาสาระของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะว่าควรสำารวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อนำามาใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาหลกัสตูรต่อไป และควรจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาการสือ่สารภาษาองักฤษและคำาศพัทท์ีต่อ้ง
ใช้ในศูนย์สุขภาพ รายวิชาแอโรบิกและโยคะเพิ่มเติม 

 2. คณาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต เห็นว่าด้านปัจจัยเบื้องต้นโดยรวมและจำาแนกตามด้านย่อย 
ไดแ้ก ่คณุลกัษณะผู้เรยีน คณุลกัษณะของคณาจารย ์และวัสดกุารศกึษา สือ่ ตำาราเรยีนและสถานทีเ่รยีน 

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก และมีข้อเสนอแนะว่าควรจดัเครือ่งคอมพวิเตอรส์ำาหรบันกัศกึษาเพือ่ใช้
ในการสบืคน้ขอ้มลูใหเ้พยีงพอ และควรเพิม่อปุกรณวิ์ทยาศาสตรก์ารกฬีาที่ใชส้ำาหรบัการจดัการเรยีนการ
สอนให้มากขึ้น 

 3. คณาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต เห็นว่าด้านกระบวนการโดยรวมและจำาแนกตามด้านย่อย 
ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล และการบริหารจัดการหลักสูตร มี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะว่าควรวางแผนเพิม่อตัรากำาลงัคณาจารยแ์ละบคุลากร
สายสนับสนุนให้เพียงพอกับภาระงาน เพื่อให้คณาจารย์รับผิดชอบเฉพาะงานสอนเพียงอย่างเดียว 

 4. บัณฑิต ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต และเพื่อนร่วมงานของบัณฑิต เห็นว่าด้านผลผลิตโดยรวม
และจำาแนกตามด้านย่อย ได้แก่ คุณภาพการปฏิบัติงานทั่วไป ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในวชิาชพี และคณุภาพการปฏบิตังิานดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีา มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก และมี
ข้อเสนอแนะว่าบัณฑิตควรศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ และทันสมัยเพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกปัจจุบัน และเป็นการพัฒนาตนเอง

คำาสำาคัญ: การประเมินด้วยรูปแบบ CIPP, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, วิทยาศาสตร์การกีฬา 

Abstract 
 This research aimed to assess the bachelor degree in sport science curriculum of 
the Physical Education Institutes in the Northeastern Campuses. The syllabus assessment  
was undertaken using the CIPP model. The sampling consisted of 211 persons included 23 
instructors, 37 students, 59 graduates, 59 graduates’ superiors, and 59 graduates’ companions. 
They were obtained using the stratified random sampling techniques. The instruments of the 
study were 4 questionnaires and 4 structured interviews. The data were statistically analyzed 
by percentage, mean, and standard deviation. 

 The research results were as follows: 

 1. The instructors, students, and graduates agreed with the context as a whole and in 
each aspect in the objectives of the syllabus, the syllabus structure, and the syllabus contents 
at a more appropriate level. They suggested that the students’ needs should be surveyed, in 
order to use as a guideline for further syllabus development. The communicative English course 
and related vocabulary to be used in the health-care centers, aerobics and yoga practice 
courses should be offered. 

 2. The instructors, students, and graduates agreed with the fundamental factors as a 
whole and in each aspect in the students’ qualifications, the instructors’ qualifications, and 
instructional materials, media, main texts, and learning area at a more appropriate level. 
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บทนำา 
 การประเมินหลักสูตรมีความสำาคัญอย่าง
มากในกระบวนการจัดการศึกษา เป็นเครื่องมือ
ท่ีจำาเป็นสำาหรับการควบคุมคุณภาพ การประกัน
คุณภาพของการศึกษาหลายๆ ระดับ ตั้งแต่
ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ระดับเขต จนถึง
ระดับชาติ (ชวลิต ชูกำาแพง, 2551: 187) ซึ่งการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน
และสภาพสังคมปัจจุบัน นับเป็นสิ่งสำาคัญท่ีผู้มี
ส่วนรับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรต้อง
คำานึงถึง ควรมีการตรวจสอบหลักสูตรเพ่ือให้ทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ และ
ในระดับอุดมศึกษาต้องมีการพัฒนาปรับเปลี่ยน
หลักสูตรอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างเต็มศักยภาพ และตอบสนองความต้องการ
ของประชาคมโลกแห่งการเรยีนรู ้จุดมุ่งหมายของ
การประเมนิหลกัสตูรเพ่ือปรบัปรุงพัฒนาหลกัสตูร 

และรักษามาตรฐานของหลักสูตร การประเมิน
หลกัสตูรควรเปน็การประเมนิทัง้ระบบ ตัง้แตป่จัจยั
นำาเข้า กระบวนการนำาหลักสูตรไปใช้ รวมถึงการ
ลงไปสูก่ารเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน และผลผลติ
ที่ได้จากการนำาหลักสูตรไปใช้ 

 สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตภาคตะวัน
ออกเฉยีงเหนอื ไดใ้ชห้ลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่ปีการ
ศึกษา 2548 (สถาบันการพลศึกษา, 2548: 96) 
จนถึงปัจจุบัน แต่ยังไม่มีการประเมินหลักสูตรใน
ระดับวิทยาเขต ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะประเมิน
หลักสูตรดังกล่าว เพื่อตรวจสอบว่าหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนยังมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันนี้อยู่หรือไม่ ใน
การประเมินหลักสูตรครั้งนี้ผู้ วิจัยได้เลือกการ 
ประเมินรูปแบบ CIPP ของ Stufflebeam 
(ชวลิต ชูกำาแพง, 2553: 49) ซึ่งการประเมินด้วย 
รูปแบบ CIPP นี้ ประกอบด้วยการประเมินบริบท  

They also presented some suggestions on the adequate number of computers for searching 
information as well as enough supply equipments for sport science studying. 

 3. The instructors, students, and graduates agreed entirely with the process as a 
whole and in each aspect in the instructional management, the instructional assessment and 
evaluation, and curriculum management at a more appropriate level. They suggested that 
the administrators should increase the number of instructors and supportive personnel with 
respect to work loading, in order to have instructors responsible for teaching. 

 4. The graduates, graduates’ superiors, and graduates’ companions agreed with the 
outcomes-outputs as a whole and in each aspect in the general quality of work performance, 
the virture, the morality, the professional code of ethics, and the quality of performing the 
tasks related to sport science at a more appropriate level. In addition, they had made another 
suggestion that the graduates should to keep up innovations for changing world update, and 
continuous self-development. 

Keywords: CIPP evaluation model, bachelor degree’s science curriculum, sport science 
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(context) ปัจจัยเบื้องต้น (input) กระบวนการ 
(process) และผลผลิต (product) ผลการวิจัย
จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจดำาเนินการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบนั เป็นประโยชนใ์นการจัดการเรยีนการสอน  
และสามารถผลิตบัณฑิตให้มี คุณลั กษณะ 
อันพึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม และความต้องการของตลาดแรงงาน 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพ่ือประเมนิหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ในด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและ
ผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ี ใช้ในการวิ จัยครั้ งนี้ จาก
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ วิทยาเขต
มหาสารคาม วิทยาเขตศรีสะเกษ และวิทยาเขต
อุดรธานี ปีการศึกษา 2553 ประกอบด้วย 
คณาจารย ์นกัศกึษา บณัฑติ ผู้บงัคับบญัชาบณัฑติ 
และเพือ่นรว่มงานของบณัฑติ กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้น
การวิจัย จำานวน 237 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น (stratified random sampling) จำาแนก
เป็น คณาจารย์ 23 คน นักศึกษา 37 คน บัณฑิต 
59 คน ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต 59 คน และเพื่อน
ร่วมงานของบัณฑิต 59 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือ มี 2 ชนิด ได้แก่ แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. แบบสอบถามความคดิเหน็ตอ่หลกัสตูร

วิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬา จำาแนกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

  - ด้านบริบท ประกอบด้วย วัตถุประสงค์
ของหลกัสตูร โครงสรา้งของหลกัสตูร และเนือ้หา

สาระของหลักสูตร 

  - ด้านปัจจัยเบื้องต้น ประกอบด้วย 
คุณลักษณะผู้เรียน คุณลักษณะของคณาจารย์ 
วัสดุการศึกษา สื่อ ตำาราเรียน และสถานที่เรียน 

  - ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล และการบริหารจัดการหลักสูตร 

  - ด้านผลผลิต ประกอบด้วย คุณภาพ
การปฏบิตังิานทัว่ไป ดา้นคณุธรรม จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณในวชิาชพี และคณุภาพการปฏบิตังิาน
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาชนิด 

 แบบสอบถามนี้ มี ลั กษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
มีจำานวน 4 ฉบับ ดังนี้ 

  ฉบบัที ่1 สำาหรบัคณาจารยเ์ปน็ผูต้อบ 
จำานวน 57 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกระหว่าง .38 ถึง 
.84 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 

  ฉบับที่ 2 สำาหรับนักศึกษาเป็นผู้ตอบ 
จำานวน 55 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกระหว่าง .37 ถึง 
.80 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96

  ฉบับที่ 3 สำาหรับบัณฑิตเป็นผู้ตอบ 
จำานวน 75 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกระหว่าง .47 ถึง 
.87 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .98

  ฉบับที่ 4 สำาหรับผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงานของบัณฑิตเป็นผู้ตอบ จำานวน 27 
ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกระหว่าง .41 ถึง .79 และ
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .94

 2. แบบสมัภาษณช์นดิมโีครงสรา้ง จำานวน 
4 ฉบับ ใช้สัมภาษณ์คณาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต 
และผู้บังคับบัญชาบัณฑิต 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. แบบสอบถามคณาจารย์ นักศึกษา 
สำาหรับสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ ผู้
วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
ส่วนสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม 
วิทยาเขตศรีสะเกษ และวิทยาเขตอุดรธานี ได้
ขอความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วส่งกลับทาง
ไปรษณีย์ สำาหรับแบบสอบถามบัณฑิต ผู้บังคับ
บัญชา และเพื่อนร่วมงานของบัณฑิต ผู้วิจัยใช้
วิธีการส่งทางไปรษณีย์ ให้ส่งกลับทางไปรษณีย์
ภายใน 1 เดอืน ถา้ยงัไมไ่ดร้บัผูว้จิยัจะจดัสง่ใหใ้หม่
อีกครั้ง ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 211 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 89.02 

 2. แบบสัมภาษณ์คณาจารย์ นักศึกษา 
บณัฑติ และผูบ้งัคบับญัชาบณัฑติ จำานวนกลุม่ละ 4 
คน ผูว้จิยัดำาเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่า
เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 
 1. ด้านบริบท 

 1.1 คณาจารย์ มีความคิดเห็นว่า ด้าน
บริบทของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก (  = 4.18) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสามารถนำา
ไปใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิได ้และเสรมิสรา้งทกัษะ
ที่สามารถนำาไปประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาได้ ด้านโครงสร้างของหลักสูตรเห็นว่า
มีการกำาหนดหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชาเรียน
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และด้าน
เน้ือหาสาระของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร จดุเดน่ของหลกัสตูร คอื 

เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความชัดเจนที่จะผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการผู้เรียน
และผู้ใช้บัณฑิต ส่วนจุดด้อยของหลักสูตร คือ ยัง
ขาดความเชื่อมโยงสู่สากล ขาดการเชื่อมโยงและ
สอดรับนโยบายประชาคมอาเซียน บัณฑิตส่วน
ใหญ่ขาดทักษะเกี่ยวกับภาษาที่สอง เช่น ภาษา
อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องเพิ่ม
เติมองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

 1.2 นักศึกษา มีความคิดเห็นว่า ด้าน
บรบิทของหลกัสตูรโดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.84) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ดา้นวัตถปุระสงคข์องหลกัสตูรไดเ้สรมิสรา้งทกัษะ
ที่สามารถนำาไปประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาได้ ด้านโครงสร้างของหลักสูตรเห็นว่า
รายวิชาที่เปิดสอนสามารถนำาไปใช้ในการปฏิบัติ
จรงิได ้และดา้นเนือ้หาสาระของหลกัสตูรสามารถ
นำาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติจริงได้ 

 1.3 บัณฑิต มีความคิดเห็นว่า ด้านบริบท
ของหลกัสตูรโดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบั
มาก (  = 3.92) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้าน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสามารถนำาไปใช้ใน
การปฏิบัติจริงได้ ด้านโครงสร้างของหลักสูตร
เห็นว่ารายวิชาที่เปิดสอนสามารถนำาไปใช้ในการ
ปฏิบัติจริงได้ และด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตร
สามารถนำาไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏบิตัจิรงิได ้ควร
มีเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในศูนย์
สุขภาพเพิ่มขึ้น ควรจัดการเรียนการสอนในเรื่อง
การสื่อสารภาษาอังกฤษ คำาศัพท์ที่ต้องใช้ในศูนย์
สุขภาพ คอมพิวเตอร์ แอโรบิกและโยคะเพิ่มเติม 
เพราะต้องนำาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น 

 2.1 คณาจารย์ มีความคิดเห็นว่า ด้าน
ปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตรมีความเหมาะสมโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.82) เมื่อพิจารณา 
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รายข้อ พบว่า ด้านคุณลักษณะผู้เรียนมีความ
สามารถสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ด้านคุณลักษณะของคณาจารย์ผู้สอนเห็นว่ามี
คุณธรรม จริยธรรมในการสอน และด้านวัสดุการ
ศึกษา สื่อ ตำาราเรียน และสถานที่เรียน เห็นว่าสื่อ
การเรยีนการสอนเกีย่วกบัวทิยาศาสตรก์ารกฬีาอยู่
ในสภาพใช้งานได้ดี 

 2.2 นกัศกึษา มคีวามคดิเหน็วา่ ดา้นปจัจยั
เบื้องต้นของหลักสูตรมีความเหมาะสมโดยรวม
อยู่ในระดับมาก (  = 3.80) เมื่อพิจารณารายข้อ  
พบวา่ ดา้นคณุลกัษณะผู้เรยีนมีเจตคตท่ีิดีตอ่สาขา
วิชาที่เรียน ด้านคุณลักษณะของคณาจารย์ผู้สอน
เห็นว่ามีบุคลิกภาพความเป็นครู และด้านวัสดุ 
การศึกษา สือ่ ตำาราเรยีน และสถานทีเ่รยีนมคีวาม
เหมาะสม ควรเพิม่อุปกรณว์ทิยาศาสตรก์ารกีฬาที่
ใช้สำาหรับการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
และให้มากขึ้น และศูนย์วิทยบริการควรมีเครื่อง
คอมพวิเตอรใ์หน้กัศกึษาใชส้บืคน้ขอ้มลูทีเ่พยีงพอ 

 2.3 บัณฑิต มีความคิดเห็นว่า ด้านปัจจัย
เบื้องต้นของหลักสูตรมีความเหมาะสมโดยรวม
อยู่ในระดับมาก (  = 3.84) เมื่อพิจารณารายข้อ  
พบว่ า ด้ านคุณลักษณะผู้ เ รี ยนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีวินัยในตนเอง ด้านคุณลักษณะ
ของคณาจารยผ์ูส้อนเหน็วา่ปฏบิตัตินเปน็แบบอยา่ง
ที่ดี และด้านวัสดุการศึกษา สื่อ ตำาราเรียน และ
สถานที่เรียนมีความเหมาะสม 

 3. ด้านกระบวนการ 

 3.1 คณาจารย์ มีความคิดเห็นว่า ด้าน
กระบวนการของหลักสูตรมีความเหมาะสมโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.97) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนมีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านการวัดผลและ
ประเมินผลมีความยุติธรรมในการวัดและประเมิน
ผลผู้เรียน และด้านการบริหารจัดการหลักสูตร

ได้นำาผลการติดตามและประเมินผลการจัดการ
เรยีนการสอนไปปรบัปรงุและพฒันาการเรยีนการ
สอน ควรจัดอัตรากำาลังของคณาจารย์ให้ครบและ
ครอบคลุมทุกรายวิชาตามความรู้ความสามารถ 

 3.2 นักศึกษา มีความคิดเห็นว่า ด้าน
กระบวนการของหลักสูตรมีความเหมาะสมโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.67) เมื่อพิจารณา 
รายข้อ พบว่า ด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนมีการกำาหนดกิจกรรมการเรียนในแต่ละ
รายวิชามคีวามชดัเจน ดา้นการวัดผลและประเมนิ
ผลมีการวัดและประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์
ของแต่ละรายวิชา และด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตรมีการจัดคณาจารย์ในแต่ละรายวิชา
เหมาะสม 

 3.3. บัณฑิต มีความคิดเห็นว่า ด้าน
กระบวนการของหลักสูตรมีความเหมาะสมโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (  =3.69) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนมีวิธีการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
ผู้เรียน ด้านการวัดผลและประเมินผลมีการวัด
และประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ
รายวิชา และด้านการบริหารจัดการหลักสูตรมี
การจัดคณาจารย์ในแต่ละรายวิชาเหมาะสม ควร
จัดคณาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ให้เพิ่มมากขึ้น 

 4. ด้านผลผลิต 

 4.1 บณัฑติ มคีวามคดิเหน็วา่ ดา้นผลผลติ
ของหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (  = 3.95) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้าน
คณุภาพการปฏิบตังิานทัว่ไปเห็นว่าบณัฑิตสามารถ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและผูอ้ืน่ได ้และมี
จำานวน 1 ข้อ ที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปาน
กลาง ได้แก่ มีความสนใจในการค้นคว้าหาความ
รู้เพิ่มเติม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
บรรณในวิชาชีพเห็นว่าบัณฑิตมีความตรงต่อเวลา 
และด้านคุณภาพการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์



Journal of Education, Mahasarakham University 13 Volume 6 Number 2 April - June 2012

การกฬีาเหน็วา่บัณฑติมทีกัษะในการปฏบิตังิานได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  4.2 ผูบั้งคับบญัชาของบณัฑติ มีความคิด
เหน็วา่ ดา้นผลผลติของหลกัสตูรมคีวามเหมาะสม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.15) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานทั่วไป
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคล
ทั่วไป และมีจำานวน 1 ข้อ ที่มีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ มีความสนใจในการ
ค้นควา้หาความรูเ้พิม่เตมิ ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจำานวน 3 ข้อ ที่ 
อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ไดแ้ก ่ตรงตอ่เวลา ปฏบิตัติน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และอุทิศเวลาให้กับงาน 
ส่วนด้านคุณภาพการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาเห็นว่าบัณฑิตมีทักษะในการใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำาลัง
กาย ควรจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออก
กำาลังกายสำาหรับผู้สูงอายุ การเต้นแอโรบิกในน้ำา 
และการออกกำาลังกายเพื่อลดน้ำาหนัก 

  4.3 เพือ่นรว่มงานของบณัฑติ มีความคดิ
เหน็วา่ ดา้นผลผลติของหลกัสตูรมคีวามเหมาะสม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.05) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานทั่วไป
เหน็วา่บณัฑติมมีนษุยสมัพนัธท์ีด่ตีอ่เพือ่นรว่มงาน 
และบุคคลทั่วไป ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ เห็นว่าบัณฑิตมีความ
ซือ่สตัยส์จุรติ และด้านคณุภาพการปฏบิตังิานด้าน
วทิยาศาสตรก์ารกฬีาเหน็วา่บณัฑติมกีารถา่ยทอด
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้แก่ผู้มารับ
บริการ บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ 

อภิปรายผล 
 1. ด้านบริบท จากผลการประเมิน พบว่า  
คณาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต มีความเห็น

สอดคล้องกันว่าด้านบริบทของหลักสูตรมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก แสดงว่าวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรสามารถนำาไปใช้ในการปฏิบัติจริง
ได้ และเสริมสร้างทักษะที่สามารถนำาไปประกอบ
อาชพีดา้นวิทยาศาสตรก์ารกฬีาได ้สว่นโครงสรา้ง
เนื้อหาของหลักสูตรมีการกำาหนดหน่วยกิตใน
แต่ละหมวดวิชามีความเหมาะสม และมีรายวิชา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และ
เนื้อหาสาระของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และสามารถนำาไป
ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริงได้ ดังที่ ธำารง 
บัวศรี (2542: 222) ได้สรุปไว้ว่า เนื้อหาของ
หลักสูตร คือ ข้อมูลความรู้หรือสิ่งอันเป็นสาระซึ่ง
ได้ถูกเลือกสรรจากวิชาต่างๆ เมื่อนำามาให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จะทำาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรมไปตามจุดหมายที่กำาหนด
ไว้ในหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ณฐมนต์ คมขำา (2550: 10) ที่ ได้ประเมิน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย หลักสูตร พ.ศ. 2541 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับรูพา พบว่า ดา้นบรบิทของหลกัสตูร
ทีเ่กีย่วกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูร โครงสรา้งของ
หลักสูตร และเนื้อหาสาระของหลักสูตร มีความ
เหมาะสมระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ
นิรทุ ใจบญุ (2550: 126) ที่ไดต้ดิตามและประเมนิ
ผลหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขา
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2541) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก ส่วนเน้ือหาความรู้จากรายวิชา
สามารถนำาไปประกอบอาชีพได้อยู่ในระดับมาก 
สว่นขอ้ทีค่ณาจารยม์คีวามเหน็ว่าวัตถปุระสงคข์อง
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยต่ำาอาจเป็นเพราะผู้เรียนไม่มีพื้น
ฐานความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬามาก่อน 
ควรสำารวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อนำามาใช้
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เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป และ
ควรจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและคำาศัพท์ที่ต้องใช้ในศูนย์สุขภาพ 
รายวิชาแอโรบิกและโยคะเพิ่มเติม 

 2. ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ จากผลการประเมนิ 
พบวา่ คณาจารย ์นกัศกึษา และบณัฑติมคีวามเหน็

สอดคล้องกันว่าด้านปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตรมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แสดงว่าผู้เรียนมี

ความสามารถสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร มีเจตคติที่ดีต่อสาขาวิชาที่เรียน มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีวินัยในตนเอง 
คณาจารย์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอน มีทักษะ เทคนิค และวิธี
สอนที่หลากหลาย มีการเตรียมการสอนที่ดี ช่วย
ให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
สื่อการเรียนการสอนเก่ียวกับวิทยาศาสตร์การ
กีฬาอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสถานที่เรียน
เหมาะสม ดังที่ กาญจนา คุณารักษ์ (2535: 
177) สรุปไว้ว่าการสอนท่ีมีคุณภาพต้องการครู
ดี และครูที่มีความสามารถ การสอนของครูจะมี
ประสทิธภิาพจะดทูีค่ณุวฒุ ิประสบการณ ์เอกสาร
และตำารา การเตรียมการสอน ความขยัน ความ
ตรงเวลา และการแสดงออกหน้าชั้นเรียนของ
ครู สอดคล้องกับผลการวิจัยของณัฐินี นวลสกุล 
(2548: 92) ที่ได้ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2535 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบ
ว่า คุณลักษณะอาจารย์ วัสดุการศึกษา ตำารา
เรยีน และอาคารสถานท่ีมีความเหมาะสมในระดับ
มาก ส่วนข้อที่นักศึกษามีความเห็นว่านักศึกษา
มีประสบการณ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลกัสตูรมคีา่เฉลีย่ต่ำาอาจเป็นเพราะเคร่ืองมือและ
อปุกรณต์า่งๆ ในสถานประกอบการ เปน็เครือ่งมอื
ที่ทันสมัย วิธีการใช้ไม่ตรงกับที่นักศึกษาเรียนมา 
ดังนั้น ควรเพิ่มอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ใช้

สำาหรับการเรียนการสอนให้ทันสมัยมากขึ้น และ
ขอ้ทีค่ณาจารยม์คีวามเห็นว่านักศกึษามคีวามสนใจ
พฒันาตนเองอยูเ่สมอมคีา่เฉลีย่ต่ำา เพราะสว่นใหญ่
นักศกึษาเปน็นักกฬีาตอ้งทำาการฝกึซอ้มกฬีา ทำาให้
ไม่มีเวลาในการหาความรู้เพิ่มเติม 

 3. ด้านกระบวนการ จากผลการประเมิน 
พบว่า คณาจารย ์นักศกึษา และบณัฑิตมคีวามเหน็

สอดคล้องกันว่าด้านกระบวนการของหลักสูตร
มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก แสดงว่า
กระบวนการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ การกำาหนดกิจกรรมการเรียนใน
แต่ละรายวิชามีความชัดเจน วิธีการจัดการเรียน
การสอนเหมาะสมกับผู้เรียน มีความยุติธรรม
ในการวัดผลและประเมินผล มีความชัดเจนของ
เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดและประเมินผล มีการวัดผล
และประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ
รายวิชา ส่วนการบริหารจัดการหลักสูตรมีการนำา
ผลการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
และจัดคณาจารย์ในแต่ละรายวิชาเหมาะสม ดังที่ 
กาญจนา คุณารักษ์ (2535: 11) สรุปไว้ว่าครูเป็น
ผู้ที่เลือกวิธีสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา เลือก
วัสดุอุปกรณ์ เลือกและจัดกิจกรรมประกอบการ
เรยีนการสอน และดำาเนนิการประเมนิผลใหบ้รรลุ
ถึงเป้าหมายของการศึกษาตามที่กำาหนดไว้ และ
อุทุมพร จามรมาน (2541: 3) ได้สรุปไว้ว่าการ
วัดผลของอาจารย์ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการสอนและหาเทคนิคการวัดผล เน้นการให้
ข้อมูลย้อนกลับสู่ทั้งตัวนักศึกษาและอาจารย์ว่า
บกพร่องในด้านใด เพื่อปรับปรุงตัวเองเป็นระยะๆ  
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิ จั ยของธนวรรณ  
จารุไพบูลย์ (2550: 168) ที่ได้ประเมินหลักสูตร
พทุธศาสตรบณัฑติ พทุธศกัราช 2542 มหาวทิยาลยั
จฬุาลงกรณร์าชวทิยาลยั สาขาวชิาพระพทุธศาสนา  
คณะพุทธศาสตร์ :  กรณีศึ กษ าห้ อ ง เ รี ยน 
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วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า การบริหาร
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมนิผลการศกึษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของณฐมนต์ 
คมขำา (2550: 10) ที่พบว่า ด้านกระบวนการของ
หลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
การวัดและประเมินผล และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนมีความเหมาะสมระดับมาก ส่วนข้อ
ที่นักศึกษามีความเห็นว่าคณาจารย์เปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ประเมินตนเอง และชี้แจงข้อบกพร่อง
ในการสอบของนกัศกึษาทกุครัง้มคีา่เฉลีย่ต่ำาเพราะ
ปจัจบุนัคณาจารย์มีภาระงานสอนหลายวชิา และมี
ภาระงานอื่นๆ มาก ควรมีการวางแผนเพิ่มอัตรา
กำาลังคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้ 
เพียงพอกับภาระงาน 

 4. ด้านผลผลิต จากผลการประเมิน พบ
ว่า บัณฑิต ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต และเพื่อน
ร่วมงานของบัณฑิตมีความเห็นสอดคล้องกันว่า
ด้านผลผลิตของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อจำาแนกแต่ละประเด็นปรากฏว่า
อยู่ในระดับมากทุกประเด็น ได้แก่ คุณภาพการ
ปฏิบัติงานทั่วไป ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวชิาชพี คณุภาพการปฏบิตังิานดา้น
วิทยาศาสตร์การกีฬา บัณฑิตสามารถปรับตัวให้
เขา้กบัสภาพแวดลอ้มและผู้อ่ืนได ้มีมนษุยสมัพนัธ์
ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป ตรงต่อ
เวลา มีทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำาลังกาย และมี
ทักษะในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ตรงตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรม
วทิยาศาสตรก์ารกฬีา คอื เพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีวาม
รู้ ความสามารถดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการ
ออกกำาลังกาย (สถาบันการพลศึกษา, 2548: 96) 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมพงษ์ ชาตะวิถี 

และคณะ (2552: 109) ที่ได้ประเมินหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา พุทธศักราช 
2548 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550) พบว่า ผลการ
ประเมินด้านผลผลิต ได้แก่ ด้านคุณภาพการ
ปฏิบัติงานทั่วไปของบัณฑิตอยู่ในระดับมาก ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
อยู่ ในระดับมาก และด้านการปฏิบัติงานด้าน
พลศึกษาอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผล
การวิจัยของนิตยา พร้อมพรม (2549: 66) ที่ได้
ประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและ
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบ
ว่า ผูป้ระกอบการมคีวามคดิเห็นตอ่คณุภาพบณัฑิต
ว่ามีความสามารถทางวิชาตามสาขาที่เรียน มี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่
บณัฑิตและผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑิตมคีวามเห็นว่า
บัณฑิตมีความสนใจค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมมีค่า
เฉลี่ยต่ำาที่สุดอาจเป็นเพราะหลังจากจบการศึกษา
แล้วไม่ได้ค้นหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช ้

 ผู้บริหารสถาบันควรพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรโดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การสื่อสารภาษาอังกฤษและคำาศัพท์ที่ต้องใช้ใน
ศูนย์สุขภาพ รายวิชาแอโรบิกและโยคะเพิ่มเติม  
จัดเครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับนักศึกษาเพื่อใช้
ในการสืบค้นข้อมูลให้เพียงพอ เพิ่มอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ใช้สำาหรับการจัดการเรียน
การสอนให้มากขึ้น และมีการวางแผนเพิ่มอัตรา
กำาลังคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้ 
เพียงพอกับภาระงาน 
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 2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบณัฑติ โปรแกรมวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา

 2.2 ควรมกีารตดิตามคณุภาพของบณัฑติ
ที่สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
 2.3 ควรมีการสำารวจด้านคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬา 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทศนิยมและเศษส่วน 
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TGT กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ 
Comparisons of Mathematics Achievement on the Topic of 
Decimal and Fraction, Mathematical Reasoning Abilities, and 
Attitude towards Learning Activities of Matthayomsueksa 1  
Students Who Learned Using TGT Cooperative Learning  
Activity and Conventional Learning Activity 

ทัศนีย์ ร่างเจริญ1, พิศมัย ศรีอำาไพ2, นิภาพร ชุติมันต์3

Tassanee Rangjaroen1, Pissamai Sri-ampai2, Nipaporn Chutiman3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ TGT และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์ 75/75 2) หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสอง
แบบ และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และ
เจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สองแบบ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2553 จำานวน 2 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม แล้วจับสลากได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/2 จำานวน 35 คน เป็นกลุ่มทดลอง จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TGT และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำานวน 35 คน เป็นกลุ่มควบคุม จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ใน

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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1 M. Ed. Candidate in Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Mahasarakham University 
2 Associate Professor, Faculty of Education, Mahasarakham University 
3 Assistant Professor, Faculty of Science, Mahasarakham University 
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การวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TGT และแบบปกติ 2) แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และ 4) แบบ
วัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบสมมติฐานใช้ Hotelling T2

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้  

 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TGT และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เท่ากับ 88.02/82.67 และ 72.63/75.43 ตามลำาดับ  

 2. ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื TGT และการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ มีค่าเท่ากับ 0.8169 และ 0.5898 ตามลำาดับ 

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สูงกว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .017 

คำาสำาคัญ: การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TGT, ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์, เจตคติ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

Abstract 
 The purposes of this research were; 1) to find out the efficiencies of plans for  
organization of TGT cooperative learning activity and conventional learning activity on the 
topic of decimal and fraction in mathematics strand with the criterion of 75/75, 2) to find 
out the effectiveness indices of the two plans, and 3) to compare learning achievement, 
mathematical reasoning abilities, and attitude toward learning activities of the students  
learned using those two methods. The cluster random sampling method was used for  
obtaining the sample of 70 Matthayomsueksa 1 students, 2 classrooms from Banthapong School 
under the Office of Chaiyaphum Primary Educational Service Area Zone 3, in the second 
semester of 2010 academic year. They were randomly divided into experimental group of 35 
Matthayomsueksa 1/2 students used TGT cooperative learning activity, and control group of 
35 Matthayomsueksa 1/1 students used conventional learning activity. Research instruments 
consisted of 1) learning activity plans for each method of learning, 2) learning achievement 
test, 3) reasoning ability test, and 4) scale on attitude toward learning activity. The statistics 
used for data analysis were mean, standard deviation, and percentage. The Hotelling T2 was 
used for hypotheses testing. 
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 The research results were as follows: 

 1. The efficiencies of TGT cooperative learning activity plan and conventional learning 
activity plan on the topic of decimal and fraction in mathematics strand for Matthayomsueksa 
1 level were 88.02/82.67 and 72.63/75.43, respectively. 

 2. The effectiveness indices of TGT cooperative learning activity plan and conventional 
learning activity plan were 0.8169 and 0.5898, respectively. 

 3. The students learned using the organization of TGT cooperative learning activity 
showed more learning achievement, mathematical reasoning abilities, and attitude toward 
learning activities than those counterpart students at the .017 level of significance. 

Keywords: TGT cooperative learning activity, mathematical reasoning ability, attitude toward 
learning 

บทนำา 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทสำาคัญย่ิงต่อการ
พัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำาให้มนุษย์มีความคิด
สรา้งสรรค ์คดิอยา่งมเีหตผุล เปน็ระบบระเบยีบ มี
แบบแผน สามารถวเิคราะหป์ญัหาและสถานการณ์
ไดอ้ยา่งถีถ่ว้นรอบคอบ ชว่ยให้สามารถคาดการณ ์
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำาไปใช้ในชีวิต
ประจำาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้
คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการ
ดำาเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สำานัก
วชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 1) จะเห็น
ได้ว่าคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาให้แต่ละบุคคลเป็น
คนที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองดี เพราะคณิตศาสตร์
ช่วยเสริมสร้างความมีเหตุผล ความเป็นคนช่าง
คิด ช่างริเริ่มสร้างสรรค์ มีการวางแผนในการ
ทำางาน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความ
รบัผดิชอบตอ่กจิการงานที่ไดร้บัมอบหมาย ตลอด
จนมีลักษณะของความเป็นผู้นำาในสังคม (สิริพร  

ทิพย์คง, 2545: 1) 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือ TGT (Teams-Games-Tournament) ได้
พัฒนาขึ้นโดย Slavin (1995: 84-93) เป็นการ
จัดกลุ่มนักเรียนคละความสามารถ ประกอบด้วย
สมาชิกเก่ง ปานกลาง และอ่อน ลักษณะการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้จะไม่มีการทดสอบแต่ใช้วิธี
การเล่นเกมการแข่งขันทางวิชาการแทน โดยมี
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรม ได้แก่ การนำาเสนอบท
เรียนต่อชั้นเรียน การเรียนกลุ่มย่อย การแข่งขัน
ตอบคำาถามเกี่ยวกับเน้ือหาของบทเรียน และ
การยกย่องกลุ่มที่ประสบผลสำาเร็จ ซึ่งเป็นการ
ให้รางวัลกลุ่มที่ได้คะแนนรวมถึงระดับเกณฑ์ที่
กำาหนด การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือไม่เพียงแต่
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น แต่ยังก่อ
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม การใช้
ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะการเป็นผู้นำา ฝึก
ความรับผิดชอบ ทำาให้สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
เป็นไปด้วยดี เน้นกระบวนการคิด เพิ่มทักษะการ
คิดตลอดจนเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และสมรรถภาพในการทำางานร่วมกัน 



Journal of Education, Mahasarakham University 21 Volume 6 Number 2 April - June 2012

 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนมีหลายประเด็น ประเด็น
แรกคือธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ที่มีเนื้อหา
เป็นตัวเลขและสัญลักษณ์ เป็นทักษะการคำานวณ 
สรุปเป็นความคิดรวบยอดและนามธรรม นักเรียน
จึงให้ความสนใจน้อย ประเด็นที่เก่ียวกับครูผู้
สอนคือการขาดเทคนิคในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เอื้ออำานวยให้นักเรียนเกิดความ
คิดอย่างมีเหตุผลมีระบบตามลำาดับขั้นตอนของ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การเรียนการสอน
ไม่สอดคล้องกับความรู้พื้นฐานและความสามารถ
ของนกัเรยีน ครเูนน้การสอนที่ใหน้กัเรยีนพจิารณา
ตัวอย่าง อธิบาย และให้ทำาแบบฝึกหัด ครูจะเข้ม
งวดคำาตอบเพยีงอยา่งเดยีว ไมเ่นน้กระบวนการคดิ 
ความสามารถในการคิด และความสามารถทาง
คณิตศาสตรใ์นระดับสงู เช่น ความสามารถในการ
แก้ปัญหา การคิดอย่างมีเหตุผล และแสดงความ
คดิออกมาอยา่งเป็นระบบ เป็นเหตใุห้นกัเรยีนขาด
ความเข้าใจในเนื้อหา ขาดความรู้พื้นฐานที่ดีจาก
การเรยีนในระดบัชัน้ตน้ ขาดทักษะการคิดคำานวณ 
คิดแก้ปัญหาไม่เป็น สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้นักเรียน
ไม่รู้คุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ เกิดความรู้สึก
ไม่ดีต่อบรรยากาศในชั้นเรียน และนักเรียนเกิด
เจตคติท่ีไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ปัญหาดังกล่าว
แสดงถึงความไม่ประสบผลสำาเร็จในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ นักเรียนเกิดเจตคติในทางลบและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำา 

 ผู้ วิ จั ย ไ ด้ตระหนัก ถึง ปัญหาการ จัด
กจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร ์จงึสนใจศกึษา
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองทศนยิม
และเศษส่วน ความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
TGT กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เพื่อ

เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ 
ต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื TGT และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่องทศนิยมและ
เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 75/75 

 2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองแบบ 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สองแบบ 

สมมติฐานของการวิจัย
 นักเรียนที่ เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TGT มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 1 กลุ่มเครือข่ายไทรทอง อำาเภอหนองบัวระเหว 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำานวน
โรงเรียน 5 โรง 8 ห้องเรียน นักเรียน 264 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่ง 
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จำานวน 2 ห้องเรียน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม แล้วจับ
สลากไดน้กัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1/2 จำานวน 35 
คน เป็นกลุ่มทดลอง จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ TGT และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1/1 จำานวน 35 คน เป็นกลุ่มควบคุม จัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ TGT และแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ แบบละ 15 แผน 

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าความ
ยากตั้งแต่ .25 ถึง .75 ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .40 
ถึง .90 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .82 

 3. แบบทดสอบความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก 
จำานวน 20 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ .25 ถึง .66 
ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .28 ถึง .69 และค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .85 

 4. แบบวัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรู ้แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (rating scale) 
5 ระดับ จำานวน 20 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 
.22 ถงึ .67 และคา่ความเชือ่ม่ันทัง้ฉบบัเทา่กับ .79 

 การดำาเนินการวิจัย 

 1. ทดสอบก่อนเรียนทั้งสองกลุ่มโดยใช้
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 2. ทำาการสอนกลุ่มทดลองด้วยแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TGT และ
กลุ่มควบคุมด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกติ ใช้เวลาเรียนกลุ่มละ 15 ชั่วโมง 

 3. เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครบทุก
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยทดสอบหลัง
เรียน โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชุดเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน พร้อมทั้งให้

ทำาแบบทดสอบความสามารถในการใหเ้หตผุลทาง
คณติศาสตร ์และแบบวดัเจตคตติอ่การจดักจิกรรม
การเรียนรู้ทั้งสองกลุ่ม 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะหห์าประสทิธภิาพของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TGT และ
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกต ิโดยการหาคา่
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 

 2. วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองแบบ โดย
การใช้สูตรคำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล 

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
และเจตคตติอ่การจัดกจิกรรมการเรยีนรูส้องแบบ 
โดยใช้ Hotelling T2 

ผลการวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ TGT และการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบปกติ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.02/82.67 
และ 72.63/75.43 ตามลำาดับ 

 2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ TGT และการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบปกติ มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8169 
และ 0.5898 หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 81.69 และ 58.98 
ตามลำาดับ 

 3. นักเรียนที่ เรียนด้วยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TGT มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .017 
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อภิปรายผล 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ TGT เรื่องทศนิยมและเศษส่วน กลุ่ม
สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.02/82.67 หมายความ
ว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากคะแนนพฤติกรรม 
ผลงานกลุ่ม และการทำาแบบทดสอบย่อย คิด
เป็นร้อยละ 88.02 และได้คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทำาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 82.67 ผลการวิจัยพบเช่นนี้เนื่องจากผู้
วิจัยได้ดำาเนินการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาคำา
อธิบายรายวชิา วิเคราะหห์ลกัสตูร วเิคราะหค์วาม
สัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ สาระสำาคัญ จุด
ประสงค์การเรียนรู้ การจัดทำาหน่วยการเรียนรู้ 
ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทำา
แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้แลว้เขียนแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TGT ตาม
แนวคดิของ Slavin โดยใชก้จิกรรมการเรยีนรู ้4 ขัน้ 
ได้แก่ ขั้นที่ 1 การนำาเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น ขั้นที่ 
2 การเรียนกลุ่มย่อย ขั้นที่ 3 การเล่นเกมแข่งขัน
ทางวิชาการ และขั้นที่ 4 การยกย่องทีมที่ประสบ
ผลสำาเร็จ มุ่งเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
เป็นสำาคัญ ทำาให้ผู้เรียนมีโอกาสในการวางแผน 
กำาหนดขั้นตอนการแก้ปัญหา มีปฏิสัมพันธ์กันทั้ง
ระหว่างเพื่อนและกับครูผู้สอน เกิดการค้นพบวิธี
การหาคำาตอบด้วยตนเอง มีการเชื่อมโยงความ
รู้ทางคณิตศาสตร์กับชีวิตประจำาวัน รวมท้ังวิธี
การแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสามารถ สมาชิก
ในกลุ่มประกอบด้วยผู้ที่มีระดับความสามารถ
สูง ปานกลาง และต่ำา มาปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้มุ่งให้สมาชิกในกลุ่มมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในเชิงบวก โดยยึดหลักการ
เมือ่กลุม่ประสบผลสำาเรจ็สมาชกิกป็ระสบผลสำาเรจ็
ตามไปด้วย สง่ผลใหผู้เ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ใน

การปฏบิตักิจิกรรมกลุม่หรอืภาระงานที่ไดร้บัมอบ
หมายร่วมกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำาให้
ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ
แบบ TGT เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง จึงช่วย
ให้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จนัทพิา สรุยินต ์(2545: 112-116) ที่ไดพ้ฒันาการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน
และร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการเรียน
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
โพนแพง อำาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบว่า  
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน 
เรียนรู้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.54/87.56 

 2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ TGT เรื่องทศนิยมและเศษส่วน กลุ่ม
สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 
มคีา่ดชันีประสทิธผิลเทา่กบั 0.8169 หมายความว่า  
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
รอ้ยละ 81.69 ผลการวจิยัพบเชน่นีเ้นือ่งจากการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TGT ผู้เรียน
มีโอกาสปรึกษาหารือกันในระหว่างเรียน ทำาให้
บรรยากาศในการเรียนเป็นกันเอง ผู้เรียนกล้า
แสดงออก กลา้ซกัถาม และมคีวามมัน่ใจในตนเอง
มากขึน้ โดยเฉพาะผูท้ีเ่รยีนออ่นจะไดร้บัความชว่ย
เหลือจากเพื่อนภายในกลุ่ม เนื่องจากความสำาเร็จ
ของสมาชิกคือความสำาเร็จของกลุ่ม ซึ่งเป็นแรง
จูงใจและแรงผลักดันในการเรียนได้ดี สมาชิกใน
กลุ่มจะช่วยอธิบายและแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 
นอกจากนี้ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันได้มา
เรียนร่วมกันโดยเน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม ให้
สมาชิกภายในกลุ่มช่วยเหลือและเคารพในความ
คดิเหน็ซึง่กนัและกนั ยอมรบัในความสามารถของ
สมาชิก มีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน ทำาให้
บรรยากาศในการเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียน
มีความกระตือรือร้นที่จะหาข้อมูลตามความสนใจ 
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เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้วได้ทำาแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบย่อยท้ายแผน ซึ่งส่งผลให้คะแนน
ด้านกระบวนการของผู้เรียนพัฒนาเพิ่มขึ้น (สุวิทย์  
มูลคำา, 2547: 136) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ศิริพร คำาภักดี (2549: 108-115) ที่ได้เปรียบ
เทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียน เร่ืองสมการเชงิเสน้
ตัวแปรเดียวและเรื่องพหุนาม ความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ที่ไดร้บัการสอน 
แบบเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) กับการสอนตาม
คู่มือครู พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ได้รับการสอนแบบเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) มี
ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8253 

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TGT มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .017 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย 
ผลการวิจัยพบเช่นนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรม
การเรียนที่เรียนร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่ม
มีสมาชิก 4 คน มีระดับความสามารถต่างกัน 
สมาชิกในกลุ่มจะแบ่งหน้าที่ตามความสามารถ ผู้
เรียนจะมปีฏิสมัพนัธต์อ่กันเพือ่ชว่ยเหลอืสนบัสนนุ 
กระตุ้นและส่งเสริมการทำางานของเพื่อนสมาชิก
ในกลุ่มให้ประสบผลสำาเร็จ มีการเตรียมกลุ่ม
ล่วงหน้าในเนื้อหาต่อไป และศึกษาเพิ่มเติมใน
ช่วงเวลาว่างเพื่อเตรียมกลุ่มให้พร้อมสำาหรับการ
เรียนรู้และการแข่งขัน จึงทำาให้ผู้เรียนเรียนรู้
อย่างมีความสุข (Slavin, 1995: 264) ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สูงขึ้น สอดคล้องกับการวิจัย
ของนงลกัษณ ์ศรบีวับาน (2550: 150) ท่ีได้เปรียบ

เทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้
กระบวนการกลุ่มแบบ TGT และกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ เรื่องสถิติ พบว่า นักเรียนที่เรียน
โดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบ TGT มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช ้

 1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ TGT เรื่องทศนิยมและเศษส่วน กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยู่ในเกณฑ์ที่

ยอมรับได้ ทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
สามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และ
เจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ ดังนั้น ครูควรนำาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TGT ไปใช้ใน
การเรียนการสอน 

 1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ TGT ไม่ควรจำากัดเวลาในการทำากิจกรรม
ของนักเรียนจนเกินไป ควรจัดเวลาให้นักเรียนได้
ทำากิจกรรมอย่างเต็มที่ และควรจัดบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการค้นหาความรู้และความ
ตอ้งการของนกัเรยีน เชน่ การเตรยีมสือ่ประกอบที ่
เหมาะสม การจัดกลุ่ม การจัดที่นั่ง การนำาเสนอ
ผลงาน 
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 2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้ง 
ต่อไป 

 2.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนาแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TGT เนื้อ
หาอื่นๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยปรับกิจกรรมการเรียนให้

เอ้ืออำานวยต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
TGT 

 2.2 ควรทำาการวิจัยตัวแปรอื่นๆ ที่เป็นผล
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
TGT เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความคงทนในการเรียนรู้ 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอาหารและโภชนาการ 
การคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานและการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ 
Comparisons of Learning Achievement on Food and Nutrition, 
Analytical Thinking and Creative Thinking of Prathomsueksa 
5 Students Who Learned Using Research-Based Learning and 
Traditional Learning Approaches 

กีรตาพันธุ์ ฝาชัยภูมิ1, ชวลิต ชูกำาแพง2, สุรศักดิ์ คำาคง3

Keerataphun Fachaiyaphum1, Chowwalit Chookhampaeng2, 
Surasak Khamkhong3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานและการ
เรยีนรูแ้บบปกต ิกลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา เรือ่งอาหารและโภชนาการ ทีม่ปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 และศกึษาดชันปีระสทิธผิลของการจดัการเรยีนรูท้ัง้สองวิธ ี2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน การคดิวเิคราะหแ์ละความคดิสรา้งสรรคข์องนักเรยีนกอ่นและหลงัการจดัการเรยีนรูท้ัง้สอง
วิธี และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
หลงัการจัดการเรยีนรูส้องวธิ ีกลุม่ตวัอยา่งไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 โรงเรยีนบา้นเลา่วทิยาคาร 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำานวน 60 
คน จาก 2 ห้องเรียน ห้องละ 30 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม แล้วจับสลากได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5ข เป็นกลุ่มทดลอง จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ก เป็นกลุ่ม
ควบคุม จัดการเรียนรู้แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบการคิด
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วิเคราะห์ และ 4) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบสมมติฐานใช้ Hotelling T2

 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

 1. แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้จิยัเปน็ฐานและการเรยีนรูแ้บบปกต ิเรือ่งอาหารและโภชนาการ 
ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่5 มปีระสทิธภิาพ 84.35/84.23 และ 75.82/77.00 คา่ดชันีประสทิธผิลเทา่กบั 0.7940 
และ 0.6300 ตามลำาดับ 

 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานและการเรียนรู้แบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
วิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .003 

คำาสำาคัญ: การเรยีนรูโ้ดยใชว้จิยัเปน็ฐาน, การคดิวิเคราะห์, ความคดิสรา้งสรรค,์ อาหารและโภชนาการ 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to develop plans for organization of  
research-based learning and traditional learning approaches in the health and physical 
education strand on food and nutrition with required efficiencies of 80/80, and to study  
effectiveness indices of two developed learning plans, 2) to compare learning achievement, 
analytical thinking, and creative thinking of the students before and after learning through 
two approaches, and 3) to compare learning achievement, analytical thinking, and creative 
thinking of the students who learned using different approaches. The samples consisted of 60 
Prathomsueksa 5 students from 2 classrooms, 30 students each, attending Banlao Witthayakan 
School under Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 1, in the second semester 
of the academic year 2010, obtained using the cluster random sampling technique. They 
were divided by simple random sampling into an experimental group of Prathomsueksa 5B 
learned using research-based learning, and a control group of Prathomsueksa 5A learned using  
traditional learning approach. The research instruments were: 1) the lesson plans of  
research-based learning and traditional learning approaches, 2) an achievement test,  
3) an analytical thinking test, and 4) a scale on creative thinking. The statistics used in the 
research were mean, standard deviation, percentage, and Hotelling T2 was employed for 
testing hypotheses. 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 28 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2555 

 The results of the research were as follows: 

 1. The developed plans for organization of research-based learning and traditional 
learning approaches for Prathomsueksa 5 on food and nutrition had the efficiencies of 
84.35/84.23 and 75.82/77.00 the effectiveness indices of 0.7940 and 0.6300, respectively. 

 2. The students learned using the two developed plans showed gains in learning 
achievement, analytical thinking, and creative thinking from before learning at the .05 level 
of significance. 

 3. The students who learned using research-based learning approach showed more 
learning achievement, analytical thinking, and creative thinking than the counterpart students 
at the .003 level of significance. 

Keywords: research-based learning, analytical thinking, creative thinking, food and nutrition 

บทนำา 
 สุขศึกษาและพลศกึษาเปน็การศกึษาดา้น
สุขภาพที่มีเป้าหมายเพื่อการดำารงสุขภาพ การ
สร้างเสริมสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ 
คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ
ควบคู่ไปด้วยกัน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ การป้องกัน
โรคท้ังโรคตดิตอ่และโรคไม่ตดิตอ่ ความปลอดภยั
ในชีวิต การป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยง
ต่างๆ ทั้งความเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ความ
รุนแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด 
รวมถึงแนวทางในการสร้างเสริมความปลอดภัย
ในชีวิตเนื่องจากในสภาพความเป็นจริงต้องเผชิญ
กับปัญหาด้านสุขภาพในชีวิตประจำาวัน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษาจงึเปน็กลุม่สาระ
ที่สำาคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ โดย
เฉพาะหลักและวิธีการเลือกบริโภคอาหารรวมทั้ง 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นเรื่องจำาเป็นท่ีต้องเรียนรู้  
(กรมวชิาการ, 2551: 164-165) เพราะอาหารเปน็

ปจัจยัหลกัในการหลอ่เลีย้งรา่งกายใหเ้จรญิเตบิโต
และสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง การบริโภค
อาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการเป็นการ
รู้จักเลือกเฟ้นและการปรุงอาหารให้มีคุณค่าสูง  
รับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ครบถ้วนและ
ปริมาณเพียงพอ 

 การเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
(Research-Based Learning: RBL) เป็นการ
นำาการวิจัยมาเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้หรือ
จัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ใหม่ ข้อ
ค้นพบใหม่ หรือหาคำาตอบที่เชื่อถือได้และอาศัย
กระบวนการสืบสอบในการสืบค้นหาข้อมูล เก็บ
รวบรวมข้อมูล พิสูจน์หรือทดสอบข้อมูล แล้วนำา 
มาวิ เคราะห์เพื่อหาข้อสรุป การวิจัยจึงเป็น 
กระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ
ระเบียบซึ่งใช้ในการพัฒนาคนให้มีความรู้ ใฝ่
เรียนใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเน่ืองได้ การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้การ
วิจยัเปน็เครือ่งมอืในการแสวงหาความรูแ้ละใชเ้ปน็ 
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงมี
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ความสำาคัญอย่างยิ่ง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นระบุ
ปัญหา 2) ขั้นสอนตามหน่วยการเรียนรู้ 3) ขั้นให้
ความรูเ้รือ่งการวจิยั 4) ขัน้เลอืกหวัขอ้และฝกึสรา้ง
เครื่องมือวิจัย 5) ขั้นเก็บข้อมูลภาคสนาม 6) ขั้น
วเิคราะหแ์ละรายงานผล และ 7) ขัน้สรปุผลการวจิยั  
(ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552: 142) 

 ผู้วิจัยตระหนักถึงความสำาคัญของการ
เรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ซึ่งจะทำาให้ผู้
เรียนมีความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ รู้จัก
เลอืกซือ้ เลอืกใชผ้ลติภณัฑเ์พือ่สขุภาพและอาหาร
ทีม่ปีระโยชนต์อ่รา่งกาย มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้
ยังเปน็แนวทางในการปรบัปรงุและพฒันาการเรยีน
การสอนโดยใชวิ้จยัเปน็ฐานในกลุม่สาระการเรยีน
รู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง
อาหารและโภชนาการ ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 
80/80 และศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการ
เรียนรู้ทั้งสองวิธี 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีน การคดิวเิคราะหแ์ละความคดิสรา้งสรรคข์อง
นักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ทั้งสองวิธี 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน การคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรู้สองวิธี 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นกัเรยีนกลุม่ที่ไดร้บัการจัดการเรยีนรู้
โดยใชว้จิยัเป็นฐานและการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และ
ความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 2. นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียน
รู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่า
นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ศูนย์
พฒันาคณุภาพมาตรฐานการศกึษาบา้นเลา่นาเสยีว 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 1 จำานวน 335 คน จำานวน 10 โรงเรียน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ได้มาโดยการสุ่มแบบ
กลุ่ม แล้วจับสลากได้นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5ข เป็นกลุ่มทดลอง จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เปน็ฐาน สว่นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5ก เปน็ 
กลุ่มควบคุม จัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยมีจำานวน
นักเรียนห้องละ 30 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น
ฐานและแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิวิธลีะ 12 
แผน 

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีความยาก
ตั้งแต่ .42 ถึง .73 ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .21 ถึง 
.69 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .85 

 3. แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ ชนิด
ปรนยั 4 ตวัเลอืก จำานวน 20 ขอ้ มคีวามยากตัง้แต ่
.48 ถึง .73 ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .21 ถึง .73 
และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .96 
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 4. แบบวดัความคดิสรา้งสรรค ์ชนดิอตันยั 
จำานวน 3 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกเท่ากับ .75 .76 
และ .72 ตามลำาดับ และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .98 

 การดำาเนินการวิจัย 

 1. ทำาการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 
ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ และแบบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ 

 2. ดำาเนินการจัดการเรียนรู้โดยกลุ่ม
ทดลองใช้วิจัยเป็นฐาน และกลุ่มควบคุมใช้การ
เรียนรู้แบบปกติ ใช้เวลาเรียนกลุ่มละ 12 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง 

 3. ทำาการทดสอบหลังเรียน (post-test) 
ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ และแบบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ ชุดเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบ
ก่อนเรียน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การหาประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วจิยัเปน็ฐานและการเรยีนรูแ้บบปกต ิ
โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ร้อยละ 

 2. การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนรู้ท้ังสองวธิ ีโดยการใชส้ตูรคำานวณหา
ค่าดัชนีประสิทธิผล 

 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน การคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
ของนกัเรยีนกอ่นและหลงัการจดัการเรยีนรูท้ัง้สอง
วิธีโดยใช้สถิติ t-test (dependent samples) 

 4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน การคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สองวิธีโดยใช้ 
Hotelling T2 

ผลการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น
ฐานและการเรียนรู้แบบปกติ เรื่องอาหารและ
โภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 84.35/84.23 และ 75.82/77.00 ค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.7940 และ 0.6300 ตาม
ลำาดับ 

 2. นักเรียนที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐานและการเรียนรู้แบบปกติมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และความ
คดิสรา้งสรรคห์ลงัเรยีนสงูกว่ากอ่นเรยีนอยา่งมนัีย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
วิเคราะห์ และความคดิสรา้งสรรคส์งูกว่านักเรยีนที่
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิอยา่งมนัียสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .003 

อภิปรายผล 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน เรื่องอาหารและโภชนาการ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.35/84.23 
หมายความว่านักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียนและการทดสอบย่อย
ประกอบการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 84.35 
และได้คะแนนเฉลี่ยจากการทำาแบบทดสอบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.23 นั่น
คือ แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 ผลการวิจัยพบเช่นน้ี เน่ืองจากผู้
วิจัยได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยดำาเนิน
การตามขัน้ตอนเริม่ตัง้แตศ่กึษาคำาอธบิายรายวิชา 
วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
สาระการเรียนรู้ทั้งสาระสำาคัญ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ จัดทำาหน่วยการเรียนรู้ ศึกษาเอกสารและ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางของลัดดา ภู่เกียรติ (2552: 
146-156) ที่เน้นการแสวงหาความรู้ คิดค้นหา
คำาตอบ และตัดสินใจในการเรียนรู้ของตนเอง
ด้วยกระบวนการวิจัย ทำาให้แผนการจัดการเรียน
รู้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
มานิต กีรตินิตยา (2552: 48-61) ที่ได้พัฒนา
ทักษะกระบวนการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุ
และสมบัติของวัสดุ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.33/89.67 

 2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน เรื่องอาหารและโภชนาการ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7940 
หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรียนคิดเป็นร้อยละ 79.40 ผลการวิจัยพบเช่นนี้ 
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ได้กระตุ้นให้นักเรียน
อยากรูอ้ยากเหน็ เพราะการวจิยั คอื การพยายาม
ตอบคำาถามโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
เป็นการค้นคว้าอย่างมีระบบ มีแบบแผนเพื่อให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเกิดประโยชน์
แก่มนุษย์โดยอาศัยวิธีการที่ยอมรับในแต่ละสาขา
วิชา (บุญชม ศรีสะอาด, 2552: 4) สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของวรรณิกา ชาญสินธุ์ (2551: 1-7) 
ที่ได้วิจัยผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการ
สำารวจความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนพรเจริญวิทยา โดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.7300 

 3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน เรื่องอาหารและโภชนาการ ชั้น
ประถมศกึษาศกึษาปทีี ่5 มคีะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และความคิด

สร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัยข้อ 1 ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ี 
เนื่องจากผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน 
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่
กำาหนด ซึ่งการเรียนรู้นั้นเกิดจากการปฏิบัติอย่าง
เป็นขั้นตอน มีการกำาหนดปัญหา วิเคราะห์ปัญหา 
วางแผนจดัทำาเครือ่งมอืที่ใชใ้นการศกึษาเพือ่หาขอ้
สรุปที่ได้จากการค้นพบ (อำารุง จันทวานิช, 2548: 
5) สอดคล้องกับผลการวิจัยของไววิทย์ จันสังสา 
(2548: 243-249) ที่ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
นักวิจัยน้อย: การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย ในการเรียน
การสอนโดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรยีนรู ้พบว่า ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิห์ลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 4. นักเรียนที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เรื่องอาหารและโภชนาการ 
ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และความ
คิดสร้างสรรค์ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.003 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ 2 ผล
การวิจยัปรากฏเชน่นี ้เพราะการจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใช้วิจัยเป็นฐานสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สงัคมของกลุม่ปญัญานยิม (Cognitive Theories) 
ที่เชื่อว่าการรับรู้ (perception) และกระบวนการ
คิดซึ่งเกิดขึ้นในตัวบุคคล (organism’s internal 
operation) จดัว่าเปน็องคป์ระกอบของการเรยีนรู ้ 
ซึ่งกระบวนการคิดเป็นสาเหตุของพฤติกรรม 
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งเร้ากับการตอบสนอง และ
เป็นกระบวนการที่จะทำาให้เกิดความรู้จริง การ
เรียนรู้ เกิดจากการจัดประสบการณ์ทั้งหลาย
ที่อยู่กระจัดกระจายให้มารวมกัน (นารีรัตน์  
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รักวิจิตรกุล, 2552: 79-80) สอดคล้องกับผล
การวิจัยของมานิต กีรตินิตยา (2552: 70-75)  
พบวา่ นกัเรยีนในโรงเรยีนที่ใชแ้ผนการจดักจิกรรม
การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานมีคุณลักษณะ
ด้านความสามารถทางวิชาการ ทักษะการคิดด้าน
การแสวงหาความรู้ และทักษะการทำางาน สูง
กว่านักเรียนในโรงเรียนที่ใช้แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช ้

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
ทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด

วิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น ดังน้ัน 
ครแูละผูบ้รหิารโรงเรยีนควรสง่เสรมิการเรยีนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรทำาการวิจัยเปรียบเทียบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานกับแบบอื่น เช่น 
Constructivism, CIPPA ในระดับชั้นอื่นๆ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 2.2 ควรทำาการวิจยัการพฒันาการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานที่มีผลต่อตัวแปรตาม 
อืน่ๆ เชน่ การคดิอยา่งมวิีจารณญาณ ความคงทน
ในการเรียนรู้ เจตคติ เป็นต้น 

เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการ. (2551). แนวทางการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา. 

นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล. (2552). พื้นฐานกระบวนทัศน์ทางการศึกษา. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2552). การวิจัยเบื้องต้นฉบับปรับปรุงใหม่	(พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 

มานิต กีรตินิตยา. (2552). การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัย	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อ
การเรียนวิทยาศาสตร์	เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ	สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ชั้นประถม
ศึกษาปีที่	5. วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม. 

วรรณิกา ชาญสินธุ์. (2551). ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์	เรื่องการสำารวจความคิดเห็น	ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	 โรงเรียนพรเจริญวิทยา	โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน. วิทยานิพนธ์ กศ.ม., 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม. 

ลดัดา ภู่เกยีรต.ิ (2552). การสอนแบบโครงงานและการสอนแบบใชวิ้จยัเปน็ฐาน:	งานทีค่รปูระถมทำาได.้	
กรุงเทพฯ: สาฮะแอนด์ซันพริ้นติ้ง. 

ไววทิย ์จันสงัสา. (2548). การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู	้นกัวจิยันอ้ย:	การใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร	์
โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย	ในการเรียนการสอนโดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 



Journal of Education, Mahasarakham University 33 Volume 6 Number 2 April - June 2012

อำารุง จันทวานิช. (2548). ปาฐกถาพิเศษ เรื่องนโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนใช้
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้. ใน, การเรียนการสอนโดยผู้เรียนใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้	(หน้า 1-11). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.



การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียน
การสอน เรื่องความน่าจะเป็น ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับ
ทฤษฎีพหุปัญญา 
Comparisons of Mathematics Learning Achievement,  
and Attitudes toward Mathematics on Probability of  
Matthayomsueksa 3 Students with Learned Using  
Organization of Learning Based on Constructivist Theory and 
Multiple Intelligences Theory 

จามรี สมานชาติ1, จิระพร ชะโน2, สังเวียน ปินะกาลัง3

Jammaree Samanchat1, Jiraporn Chano2, Sungwean Pinagalung3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิซึมกับทฤษฎีพหุปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 และศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทั้งสองวิธี  
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนสองวิธี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำานวน 35 คน จาก 2 
ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จำาแนกเป็นกลุ่มทดลองที่ 1 จำานวน 15 คน จัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม และกลุ่มทดลองที่ 2 จำานวน 20 คน จัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา เครื่องมือมี 3 ชนิด ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎ ี
คอนสตรัคติวิซึมกับทฤษฎีพหุปัญญา 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบวัดเจตคติต่อ

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
1 M. Ed. Candidate in Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Mahasarakham University 
2 Lecturer, Faculty of Education, Mahasarakham University 
3 Lecturer, Demonstration School of Khon Kaen University Secondary School
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คณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการ
ทดสอบสมมติฐานใช้ Mann-Whitney U test 

 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

 1. การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ วิซึมกับทฤษฎีพหุปัญญา  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.42/74.00 และ 80.31/79.00 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6372 และ 
0.6680 ตามลำาดับ 

 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับทฤษฎี 
พหุปัญญา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน 

คำาสำาคัญ: ทฤษฎคีอนสตรคัตวิซิมึ, ทฤษฎพีหปุญัญา, ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน, เจตคตติอ่คณติศาสตร ์

Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to develop lesson plans based on constructivist 
theory and multiple intelligences theory with required efficiencies of 70/70 and to find out  
effectiveness indices of these lesson plans, and 2) to compare learning achievement and  
attitudes toward mathematics of students on probability topic in mathematics subject  
between using two organization of learning. The sample used in this study consisted of 35 
Matthayomsueka 3 students from 2 classrooms attending Tajong Pitthayason School under 
the Office of Buri Ram Educational Service Area Zone 3 in the second semester of academic 
year 2010, They were selected by using the purposive sampling technique, and divided into 
the experimental group 1 of 15 students learned using organization of learning based on  
constructivist theory, and the experimental group 2 of 20 students learned using organization 
of learning based on multiple intelligences theory. Three types of instruments used in this study 
were: 1) the lesson plans base on constructivist theory and the multiple intelligences theory, 
2) an achievement test, 3) an attitudes toward mathematics. Statistics used for analyzing 
data were mean, standard deviation, percentage, and Mann-Whitney U test was employed 
for testing hypotheses. 

 The results of the study were as follows: 

 1. The organization of learning based on constructivist theory and multiple intelligences 
theory had efficiencies of 75.42/74.00 and 80.31/79.00, and effectiveness indices of 0.6372 
and 0.6680, respectively. 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 36 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2555 

 2. The students who learned using organization of learning based on constructivist 
theory and multiple intelligences theory did not indicated learning achievement and attitudes 
toward mathematics differently. 

Keywords: constructivist theory, multiple intelligences theory, learning achievement,  
attitude toward mathematics 

บทนำา 
 รูปแบบการสอนเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่ง
เสริมให้เกิดทักษะ กระบวนการ และบรรลุจุดมุ่ง
หมายความรู้ตามมาตรฐานที่ต้องการ การจัดการ
เรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 
(constructivism) เป็นแนวทางหนึ่งที่ผู้เรียนจะได้
รับทั้งความรู้และกระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีนี้เชื่อ
ว่าความรู้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคล บุคคลสร้าง
ความรู้หรือความหมายของสิ่งที่รับรู้ขึ้นมาด้วย
ตนเองโดยอาศยัสือ่กลางทางสงัคมและวฒันธรรม
ในขณะทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มรอบตวั ความ
รู้จึงมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ข้ึนอยู่
กับประสบการณ์ของแต่ละคน ส่วนการเรียนรู้
น้ันเป็นกระบวนการที่บุคคลสร้างข้ึนจึงอาจแตก
ต่างกันตามประสบการณ์ ภาษา และสัญลักษณ์ 
ทางวฒันธรรมของบคุคลนัน้ (บปุผชาต ิทฬัหกิรณ์,  
2552: 12) งานวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคดิทฤษฎคีอนสครคั
ติวิซึมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (นิตยา  
ฉิมวงศ์, 2551: 85-88; มัณฑนา แพทย์ผล บุญชม 
ศรีสะอาด และวัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์, 2550: 90 ; 
สาวิตรี ปารีพันธ์, 2553: 129-143) 

 นอกจากแนวคิดทฤษฎีข้างต้นแล้ว ยังมี
แนวคิดทฤษฎพีหปุญัญาทีบ่กุเบกิโดย Gardner ซึง่
มีแนวคิดว่าเชาวน์ปัญญาของบุคคล ประกอบด้วย
ความสามารถ 3 ประการ ได้แก่ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาในสภาพการณ์ต่างๆ ที่เป็นไป

ตามธรรมชาติและตามบริบททางวัฒนธรรมของ
บุคคลน้ัน ความสามารถในการสร้างสรรค์ผล
งานที่มีประสิทธิภาพและสัมพันธ์กับบริบททาง
วัฒนธรรม และความสามารถในการแสวงหาหรือ
ตั้งปัญหาเพื่อหาคำาตอบและเพิ่มพูนความรู้ การ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา จะ
สามารถตอบสนองการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนา
ศักยภาพและความถนัดของผู้เรียนได้เป็นอย่าง
ดี (ทิศนา แขมมณี, 2553: 85-88; น้อมศรี เคท, 
2551: 87-88) งานวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการ
จดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิทฤษฎพีหปุญัญา
มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสงูขึน้ (สทุศันีย ์พลเตชา, 
2551: 58-60; อาภาพร ปัญญาฟู, 2551: 75-76) 

 ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการพัฒนาการ
จดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคั
ติวิซึมกับทฤษฎีพหุปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เพื่อค้นหาว่าการจัดการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีใดจะทำาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และทฤษฎีใดจะช่วยให้เจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับทฤษฎีพหุ



Journal of Education, Mahasarakham University 37 Volume 6 Number 2 April - June 2012

ปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง
ความน่าจะเป็น ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
70/70 และศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการ
เรียนการสอนทั้งสองวิธี 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระหว่างนักเรียน
ที่ไดร้บัการจดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิทฤษฎี
คอนสตรัคติวิซึมกับทฤษฎีพหุปัญญา 

สมมติฐานของการวิจัย 
 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับทฤษฎีพหุ
ปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง
ความน่าจะเป็น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติต่อคณิตศาสตร์แตกต่างกัน 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนตาจง 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำานวน 113 คน 
จาก 4 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ จำานวน 2 ห้องเรียน 
ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำานวน 20 คน และ
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3/2 จำานวน 15 คน ซึง่ไดม้าโดย
การเลือกแบบเจาะจงเนื่องจากการทดสอบ t-test 
โดยใช้คะแนนของนักเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 
พบว่าคะแนนของนักเรียนทั้งสองห้องไม่แตกต่าง
กัน แล้วสุ่มอย่างง่ายได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3/2 เป็นกลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับการจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เป็นกลุ่มทดลอง
ที่ 2 ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
ทฤษฎีพหุปัญญา 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม จำานวน 17 แผน 
และแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุ
ปัญญา จำานวน 14 แผน 

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 20 ข้อ มีค่า
อำานาจจำาแนกตั้งแต่ .23 ถึง .74 และค่าความเชื่อ
มั่นทั้งฉบับเท่ากับ .76 

 3. แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ แบบ 
ลิเคิร์ท (Likeart scale) ซึ่งเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จำานวน 15 
ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .24 ถึง .64 และ 
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .82 

 การดำาเนินการวิจัย 

 1. ทำาการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 
ทั้งสองกลุ่ม ด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ 

 2. ดำาเนินการจัดการเรียนการสอน โดย
กลุ่มทดลองที่ 1 จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม และกลุ่มทดลองที่ 2 
จดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิทฤษฎพีหปุญัญา 
ใช้เวลาเรียนกลุ่มละ 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ 
รวมกลุ่มละ 18 คาบ 

 3. ทำาการทดสอบหลังเรียน (post-test) 
ทั้งสองกลุ่ม ด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็น
ชุดเดิมกับที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะหห์าประสทิธภิาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม
กบัทฤษฎีพหปุญัญา โดยหาคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน และร้อยละ 
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 2. วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรู้ท้ังสองวิธี โดยการใช้สูตร
คำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล 

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระหว่างการจัดการ
เรียนการสอนสองวิธี โดยใช้ Mann-Whitney U 
test 

ผลการวิจัย 
 1 .  การ จัดการ เรี ยนการสอนตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับทฤษฎีพหุ
ปัญญา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.42/74.00 และ 
80.31/79.00 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.6372 และ 0.6680 ตามลำาดับ 

 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับทฤษฎี

พหุปัญญา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ
ต่อคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน 

อภิปรายผล 
 1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับทฤษฎี
พหุปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เ รื่ อ งความน่ าจะ เป็ น  ชั้ น มั ธยมศึกษาปีที่  
3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.42/74.00 และ 
80.31/79.00 ตามลำาดับ อภิปรายได้ ดังนี้ 

 1.1 การจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 75.42/74.00 หมายความว่า นักเรียน
ได้คะแนนเฉลี่ยจากการทำากิจกรรมและการ
ทดสอบย่อยท้ายการจัดการเรียนการสอน คิดเป็น 
ร้อยละ 75.42 และได้คะแนนจากการทำาแบบ 
ทดสอบผลสัมฤท ธ์ิทางการเ รียน คิด เ ป็น 

ร้อยละ 74.00 แสดงว่าการจัดการเรียนการสอน
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
ตั้งไว้ 70/70 ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยมีกระบวนการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาคำาอธิบาย
รายวชิาและจดุประสงคก์ารเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร์
พืน้ฐาน เรือ่งความน่าจะเปน็ สรา้งแผนการจดัการ
เรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎี นำาแผนที่สร้าง
ขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ นำาผล
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่า IOC และ
ปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำา แล้ว
ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของกิจกรรมกับเวลา นำาผลการ
ทดลองมาปรบัปรงุแลว้จงึนำาไปใชจ้รงิ ทัง้น้ีแนวคดิ
ทฤษฎคีอนสตรคัตวิิซมึอธบิายว่า เมือ่บคุคลแตล่ะ
คนได้รับประสบการณ์จะสร้างกฎเกณฑ์และ 
รูปแบบของการคิด และการเข้าใจที่สอดคล้องรับ
กันได้กับประสบการณ์ของตนเอง การเรียนรู้จึง
เป็นกระบวนการของการปรับรูปแบบโครงสร้าง
ความรู้ความคิดให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่ใน
แต่ละบุคคล (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 2552: 10-
15) กระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างมีพลัง
เมื่อผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวยต่อ
การสร้างสรรค์ด้วยตนเอง และได้เห็นผลงานของ 
ตนเอง มีความหมายและสร้างความพึงพอใจ 
ส่วนตัว อันจะเป็นแรงจูงใจที่ดีสำาหรับผู้เรียน 
โอกาสในการเลอืกเปน็ปจัจยัทีส่ำาคญัทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิ
ความพึงพอใจ ยิ่งผู้เรียนมีทางเลือกมากขึ้นเท่าไร 
โอกาสที่จะเกิดความอยากลงมือทำายิ่งมีมากขึ้น
เท่านั้น และหากผู้เรียนสนใจทำางานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง
อย่างจริงจัง โอกาสที่ผู้เรียนจะได้ความรู้ใหม่ๆ 
ยิ่งมีมากขึ้น (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542: 15-16;  
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2553: 171) สอดคล้องกับ 
ผลงานวิจยัของสาวติร ีปารพีนัธ ์(2553: 129-143) ที่
ไดพ้ฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้กลุม่สาระการเรยีนรู ้
คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เรื่อง
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พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด 
คอนสตรั คติ วิ ซึ ม  มีประสิ ท ธิภาพ เ ท่ า กับ 
78.05/76.03 

 1.2 การจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.31/79.00 หมายความว่า นักเรียนได้คะแนน
เฉลี่ยจากการทำากิจกรรมและการทดสอบย่อย
ท้ายการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 
80.31 และได้คะแนนจากการทำาแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 79.00 
แสดงว่าการจัดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 70/70 
ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้พัฒนาแผนการจัดการเรียน
การสอนอย่างเป็นขั้นตอนเช่นเดียวกับแผนการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคั
ตวิซิมึ การจดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิทฤษฎี
พหุปัญญามีความสอดคล้องกับเชาวน์ปัญญาทั้ง 
8 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านตรรกศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ด้านภาพมิติสัมพันธ์ ด้านร่างกาย
และการเคลือ่นไหว ดา้นดนตร ีดา้นมนษุยสมัพนัธ ์
ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านความเข้าใจสภาพ
ธรรมชาติ (สุวิทย์ มูลคำา, 2547: 33) ซึ่งผู้เรียน
แต่ละคนจะใช้ความหลากหลายของเชาวน์ปัญญา
ในการเรียนรู้เนื้อหาและทักษะทางคณิตศาสตร์ 
(Adams, 2010: website) สอดคล้องกับผลงาน
วิจัยของสาวิตรี น้อยโนนทอง (2552: 118-125) 
ที่ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
ฉลาดทางอารมณ์ และความสามารถในการให้
เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละ ระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบปกติ พบว่า แผนการ
จัดกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปุญัญามี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.53/78.18 

 2. การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับทฤษฎีพหุปัญญา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.6372 และ 0.6680 ตามลำาดับ อภิปรายได้ ดังนี้ 

 2.1 ดชันีประสทิธผิลของการจดัการเรยีน
การสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม มีค่า
เท่ากับ 0.6372 หมายความว่า นักเรียนมีความ
ก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 63.72 ทั้งนี้เนื่องจาก
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ ประกอบด้วย 5 ขั้น ดังนี้ 
ขั้นนำา ขั้นทบทวนความรู้เดิม ขั้นปรับเปลี่ยนความ
คิด ขั้นนำาความคิดไปใช้ และขั้นทบทวน ในขั้น
ทบทวน ผู้เรียนจะทบทวนความคิด ความรู้ใหม่กับ
ความคดิ ความรูก้อ่นเรยีน ทำาใหเ้กดิการเชือ่มโยง
ความรูใ้หมก่บัความรูเ้ดมิ การทีผู่เ้รยีนสรา้งความ
รู้ด้วยตนเองจะทำาให้เกิดโครงสร้างทางปัญญา 
(cognitive structure) ทำาให้ผู้เรียนจำาได้อย่าง
ถาวร อันเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (นลินี 
ณ นคร, 2552: 63-64, อ้างอิงมาจาก Driver & 
Bell, 1986) สอดคล้องกับผลงานวิจัยของปาจิตร 
ศรีสะอาด (2553: 105) ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียน
รู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
เรื่องพาราโบลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.6897 

 2.2 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา มีค่า
เท่ากับ 0.6680 หมายความว่า นักเรียนมีความ
ก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 66.80 เนื่องจากวิธี
สอนตามรูปแบบพหุปัญญาเป็นวิธีการที่ผู้เรียน 
เรียนรู้ โดยลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  
ผู้เรียนจะมีโอกาสพัฒนาปัญญาหลายๆ ด้าน ไป
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พร้อมๆ กัน (นลินี ณ นคร, 2552: 72) สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ Shuhan (2006: 174) ที่ 
พบว่า นักเรียนร้อยละ 96 ที่ผ่านการจัดกิจกรรม
ในชัน้เรยีนดว้ยทฤษฎพีหุปัญญามีคะแนนสอบเพ่ิม
ขึ้น และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Matthews 
(2006: 131) ที่พบว่า วิธีการสอนตามแนวคิด
ทฤษฎีพหุปัญญาในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยก
กำาลัง ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบปลายภาค
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ดีขึ้น 
ร้อยละ 159.55 

 3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับทฤษฎี
พหุปัญญา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความ
น่าจะเป็น ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากการ
เรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม
และทฤษฎีพหุปัญญา ทำาให้นักเรียนได้สร้างองค์
ความรูด้ว้ยตนเองเหมือนกัน จะเห็นได้จากข้ันตอน
ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีพหุ
ปัญญาที่นำามาจากรูปแบบของเยาวพา เตชะคุปต์ 
(น้อมศรี เคท, 2551: 86-111) ซึ่งมี 5 ขั้นตอน 
ไดแ้ก ่ขัน้ที ่1 ผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตักิจิกรรมการเรยีน
รู้ด้วยตนเอง (active learning) ขั้นที่ 2 ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (cooperative) ขั้นที่ 3  
ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การเรียนรู้ (analysis)  
ขัน้ที ่4 ผูเ้รยีนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
(constructivism) และขั้นที่ 5 ผู้เรียนสามารถ
นำาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ (application) จะเห็นได้ 
ว่าในขั้นที่ 4 ถูกรองรับด้วยทฤษฎีคอนสตรัค 
ติวิซึม จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ 
แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสาวิตรี 
น้อยโนนทอง (2552: 118-125) ที่พบว่า นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มที่เรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาและ
กลุ่มที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอัตราส่วน
ร้อยละ ไม่แตกต่างกัน 

 4. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับทฤษฎี
พหุปัญญา มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เรื่องความ
น่าจะเป็น ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัย เนื่องจากเจตคติ คือ 
การพัฒนา เปลี่ยนแปลงทั้งหมดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ที่เป็นผลมาจากพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
(Maio, Maio, & Haddock, 2010: 4) ในการ
จดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคั
ติวิซึม ผู้วิจัยได้จัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่
เอ้ืออำานวยให้ผูเ้รยีนสามารถสรา้งสรรคด์ว้ยตนเอง 
ได้เห็นผลงานของตนเอง ซึ่งทำาให้เกิดแรงจูงใจ 
นอกจากน้ีผูวิ้จยัไดจ้ดักจิกรรมทีห่ลากหลายเพือ่ให้
โอกาสนักเรียนได้เลือก อยากลงมือปฏิบัติ ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ สำาหรับการจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำาให้
มีการพัฒนาปัญญาพร้อมกันได้หลายด้าน ดังนั้น  
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิซึมกับทฤษฎีพหุปัญญา จึงส่งผล 
ต่อแหล่งหรือสิ่ งที่มีอิทธิพลต่อการเกิดและ
เปลี่ยนแปลงเจตคติของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม 
ไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช ้

  การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับทฤษฎีพหุปัญญา ก่อน
การสอนผูส้อนควรวางแผนและเตรยีมตวัใหพ้รอ้ม 
ต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการสร้างสถานการณ์
ปญัหาทีน่า่สนใจและเหมาะสมกบัเนือ้หาทีต่อ้งสอน 
และต้องเป็นสถานการณ์ปัญหาที่สามารถทำาให้ผู้
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เรียนเกิดความสนใจ และสามารถให้ผู้เรียนแสดง
ความคดิเหน็และแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัได ้

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

 2.1 ควรทำาการวิจัยเนื้อหาอื่นๆ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปี

ที ่3 เชน่ พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร ความคลา้ย เปน็ตน้ 

 2.2 ควรทำาการวิจัยรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ 

เอกสารอ้างอิง 
ทิศนา แขมมณี. (2553). ศาสตร์การสอน:	 องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ	

(พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

นลินี ณ นคร. (2552). หลักการวัดและประเมินการคิด	 เล่มที่	 1. นนทบุรี: โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 

นิตยา ฉิมวงศ์. (2551). การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่องความน่าจะเป็น	 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และ
การสอนตามปกติ. วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม. 

น้อมศรี เคท. (2551). การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบหลากหลาย	(พิมพ์ครั้งที่ 2). นนทบุรี: สำานักพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 

บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์. (2552). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน	 (พิมพ์ครั้งที่ 
2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

ปาจิตร ศรีสะอาด. (2553). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์	โดยใช้โปรแกรม	The	Geometer’s	Sketchpad	เรื่องพาราโบลา	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3.	
วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม. 

มัณฑนา แพทย์ผล, บุญชม ศรีสะอาด และวัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์. (2550). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความพึงพอใจต่อวิธีสอนและความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบ
จำานวนเต็ม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิส
ซึมกับการสอนแบบปกติ. วารสารศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,	1(3), 89-98. 

วัฒนาพร ระงับทุกข์. (2542). แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. ม.ป.ท.: ธนพร. 

สาวิตรี น้อยโนนทอง. (2552). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ความฉลาดทางอารมณ์	และ
ความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ	
ระหวา่งการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปุญัญากบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม
แบบปกติ.	วิทยานิพนธ์ กศ,ม., มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม. 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 42 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2555 

สาวิตรี ปารีพันธ์. (2553). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	ตามแนว
คิดคอนสตรัคติวิซึม	 เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม., 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, สกลนคร. 

สุทัศนีย์ พลเตชา. (2551). ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญาในวิชาคณิตศาสตร์	เรื่องดอกเบี้ย
และตั๋วเงิน	สำาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ชั้นปีที่	1	โรงเรียนวิมลพณิชยการ	
ศรีย่าน. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, กรุงเทพฯ. 

สุวิทย์ มูลคำา. (2547). ครบเครื่อง	เรื่องการคิด. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. 

อาภาพร ปัญญาฟู. (2551). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส	 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 2	 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น, ขอนแก่น. 

Adams, T. L. (2010). Helping	children	learn	mathematics	through	multiple	intelligences	and	
standards	 for	 school	mathematics. Retrieved May 16, 2010, from http://www.
questia.com/googleScholar.qst?docId=5002376167 

Maio, G., Maio, G. R., & Haddock, G. (2010). The	psychology	of	attitudes	and	attitudes	
change.	Great Britain: SAGE Publications. 

Matthews, F. (2006). (MI)	Squared:	Multiple	 intelligences	 in	math	 instruction. M. A. E.  
Dissertation, Pacific Lutheran University, Washington. 

Shuhan, J. N. (2006).	An	interdisciplinary	approach	to	secondary	math	class	activities:	The	
influence	of	multiple	intelligence	inspired	tasks	on	student	learning	of	geometric	
concepts. Ed. D. Dissertation, Montclair State University, New Jersey.



การพัฒนาทักษะการอ่านและการคิดเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โดยใช้พุทธวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการบูรณาการร่วมกับ
การใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
Developing Thai Language Critical Reading and Critical 
Thinking Skill by Using Yonisomanasikara of Buddhism  
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Prathomsueksa VI 

พิกุล ภูมิแสน1, สำาเริง บุญเรืองรัตน์2, สงวนพงศ์ ชวนชม3, กรองทิพย์ นาควิเชตร4 
Phikun Phumsaen1, Samrerng Boonruangrutana2, 
Sanguanpong Chuanchom3, Krongthip Nakvichet4 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้การสอน 4 วิธี ได้แก่ 1) พุทธวิธีการคิดแบบโยนิโสมน
สิการบูรณาการร่วมกับการใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน 2) พุทธวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 3) ยุทธวิธี
เมตาคอกนิชัน และ 4) วิธีสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียน
อนุบาลยโสธร จำานวน 40 คน สุ่มนักเรียนเข้ากลุ่มโดยใช้ตารางเลขสุ่มแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม 
และควบคุม 1 กลุ่ม กลุม่ละ 10 คน และสุม่วิธีสอนโดยใช้ตารางเลขสุ่ม กลุม่ทดลองที่ 1 สอนด้วยยทุธวธิี
เมตาคอกนิชัน กลุ่มทดลองที่ 2 สอนด้วยพุทธวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ กลุ่มทดลองที่ 3 สอนด้วย
พุทธวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการบูรณาการร่วมกับการใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน และกลุ่มควบคุมสอน
ด้วยวิธีสอนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอน 4 วิธี 
แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และแบบทดสอบวัดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ sign test, Mann-Whitney U test และ Kruskall-Wallis test 
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 ผลการวิจัยพบ ดังนี้ 

 1. ก่อนการทดลองสอน นักเรียนแต่ละกลุ่มมีค่าเฉลี่ยผลการสอบทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ไม่
แตกตา่งกนั แตเ่มือ่การสอนเสรจ็สิน้แลว้ นกัเรยีนแตล่ะกลุม่มคีา่เฉลีย่ผลการสอบแตกตา่งกนัอยา่งมนียั
สำาคัญทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยการสอนดว้ยพทุธวิธกีารคดิแบบโยนโิสมนสกิารบรูณาการรว่มกบัยทุธวิธี
เมตาคอกนิชันทำาให้นักเรียนมีทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์มากที่สุด การสอนด้วยพุทธวิธีการคิดแบบ 
โยนิโสมนสิการและการสอนด้วยยุทธวิธีเมตาคอกนิชันทำาให้นักเรียนมีทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์รอง 
ลงมาเป็นอันดับ 2 และ 3 ตามลำาดับ และวิธีสอนแบบปกติทำาให้นักเรียนมีทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
เป็นอันดับสุดท้าย 

 2. การสอนด้วยยุทธวิธีเมตาคอกนิชันทำาให้นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพิ่มขึ้นมาก
ที่สุด การสอนด้วยพุทธวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติทำาให้นักเรียนมีทักษะการคิด
เชิงวิเคราะห์เพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 2 และ 3 ตามลำาดับ และการสอนด้วยพุทธวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
บรูณาการรว่มกบัยทุธวธิเีมตาคอกนชินัทำาใหน้กัเรยีนมทีกัษะการคดิเชงิวิเคราะห์เพิม่ขึน้เปน็อันดบัสดุทา้ย 
การสอนทุกวธีิ นกัเรยีนมคีา่เฉลีย่การคดิเชงิวเิคราะหไ์มแ่ตกตา่งกนัทัง้กอ่นสอนและหลงัสอน แตนั่กเรยีน
กลุ่มที่สอนด้วยพุทธวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการบูรณาการร่วมกับยุทธวิธีเมตาคอกนิชันมีค่าเฉลี่ยการคิด
เชิงวิเคราะห์สูงสุดเมื่อการสอนเสร็จสิ้นแล้ว 

คำาสำาคัญ: ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์, ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์, พุทธวิธีโยนิโสมนสิการ, ยุทธวิธี 
เมตาคอกนิชัน 

Abstract 
 The objectives of this research were to compare Thai Language critical reading skill 
and critical thinking skill by 4 teaching approaches which were 1) Yonisomanasikara of  
Buddhism integrated with metacognitive strategies, 2) Buddhism Yonisomanasikara,  
3) metacognition, and 4) regular way of teaching. The sample were 40 students of  
Phathomsueksa 6/1 at Anuban Yasothon School randoming into 3 experimental groups and  
1 control group, 10 students each group. The experimental group 1 was taught by  
metacognition, the experimental group 2 was taught by Buddhism Yonisomanasikara,  
the experimental group 3 was taught by Yonisomanasikara of Buddhism integrated with 
metacognitive strategies, and the control group was taught by regular way of teaching.  
The research instruments were: plans for organization of the 4 teaching approaches, critical 
reading test, and critical thinking test. The research statistics were sign test, Mann-Whitney 
U test, and Kruskall-Wallis test. 
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 The results revealed as follows: 

 1. On the pre-test, each group had similar mean score (X) in critical reading  
skill, whereas different on the post-test at the .01 level of significance. The group of  
Yonisomanasikara of Buddhism integrated with metacognitive strategies had the most  
succeeded in critical reading skill, followed by the group of Buddhism Yonisomanasikara, 
metacognition, and regular way of teaching. 

 2. Metacognition approach group had succeeded in the critical thinking skill the 
most, followed by the group of Buddhism Yonisomanasikara, the regular way of teaching, 
and Yonisomanasikara of Buddhism integrated with metacognitive strategies. The mean score 
(X) of the critical thinking in each group had similar both in pre-test and post-test, while the 
possibility group of Yonisomanasikara of Buddhism integrated with metacognitive strategies 
showed the most in critical thinking on the post-test. 

Keywords: critical reading skill, critical thinking skill, Yonisomanasikara of Buddhism,  
metacognitive strategy 

บทนำา 
 ภาษาเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารในชีวิต
ประจำาวนัของมนษุย ์ทำาใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจตรง
กันในการสื่อความหมาย เป็นการถ่ายทอดความรู้  
ความคิด ประสบการณ์ และเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ รวมถึง
การถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรม อันก่อให้เกิด
ความสามัคคีของคนในชาติ ดังนั้น จึงควรอนุรักษ์
และส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ 
ทั้งในการส่งสารและรับสาร การรู้จักสร้างสรรค์
ภาษาให้กะทัดรัด ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
จะช่วยขจัดความสับสนในการส่งสารและรับสาร 
ด้วยความสำาคัญนี้ หลักสูตรการเรียนการสอน
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัยจึง
กำาหนดให้ผู้เรียนได้เรียนภาษาทั้งการอ่าน การ
เขียน การฟัง และการพูด แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทยของนักเรียนยังไม่ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการ
ศกึษาแหง่ชาต ิ(สทศ.) วิชาภาษาไทยของนกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในช่วงปีการศึกษา 2548-
2550 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.26 44.20 และ 
42.74 ตามลำาดับ ซึ่งต่ำากว่าร้อยละ 50 ผลการ
ประเมินดังกล่าวทำาให้เห็นว่านักเรียนขาดความรู้
ความเข้าใจเนื้อหาวิชาภาษาไทย และขาดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
กระบวนการคดิของนกัเรยีนอกีดว้ย ดงัจะเหน็จาก
การประเมินคุณภาพภายนอกในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสำานักงานรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนรอบ
แรก ปีการศึกษา 2544-2548 โดยภาพรวมของ
ประเทศ พบว่า ด้านนักเรียนที่ไม่ได้มาตรฐาน คือ 
มคีวามสามารถในการคดิอยา่งมรีะบบ โดยเฉพาะ
มาตรฐานที ่4 คอื ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิ
วิเคราะห ์คดิสงัเคราะห ์มวิีจารณญาณ มคีวามคดิ
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ นักเรียน
มีความสามารถตามมาตรฐานนี้ในระดับต่ำาสุด 
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เน่ืองจากการจัดการเรยีนการสอนทีท่ำาให้นกัเรยีน
ไม่มีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังพบว่านักเรียนมีผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนในกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษา
ไทยในระดับพอใช้ คือ ร้อยละ 50-70 (สำานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน), 2550: 6-7) การที่นักเรียนมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่ำา อาจเปน็เพราะนกัเรยีน
ไมส่ามารถอา่นวเิคราะห์และทำาความเข้าใจเนือ้หา
ได้ เนือ่งจากการอา่นวเิคราะหต์อ้งจำาแนกเรือ่งราว
ตา่งๆ วา่ประกอบดว้ยสว่นยอ่ยอะไรบา้ง โดยอาศยั
หลักการ ทฤษฎีที่มาของเรื่องราวหรือเหตุการณ์
น้ัน ตอ้งใช้กระบวนการคดิทีซ่บัซอ้น การวเิคราะห์
เปน็ทกัษะการคดิชัน้สงูทีม่หีลายขัน้ตอน ตอ้งอาศยั
ทักษะการสื่อความหมายและทักษะการคิดเป็น 
แกนหลายๆ ทักษะในแต่ละขั้ น  (ศรินธร  
วิทยะสิรินันท์, 2544: 131-133) การวิจัยพบว่า
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษายงัคดิไมเ่ปน็ ไมส่ามารถ
คิดแยกแยะได้วา่อะไรถกู อะไรผดิ อะไรด ีอะไรชัว่  
(สมคิด อิสรวัฒน์, 2542: 67-68) ด้วยเหตุนี้ 
จึงควรค้นหาแนวทางการสอนตั้งแต่ระดับประถม
ศึกษาเพื่อพัฒนาการอ่านและการคิดเชิงวิเคราะห์ 
แนวทางหน่ึงคือการคิดตามแนวพุทธที่เรียกว่าวิธี
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ หมายถึงการคิดแบบ
แยบคาย คิดโดยแยกแยะไตร่ตรองด้วยเหตุด้วย
ผล มองสิ่งต่างๆ หลายแง่หลายมุม และสามารถ
นำาไปสู่ความเจริญทางปัญญาได้ (พระธรรมปิฎก 
(ป.อ. ปยุตโต), 2542: 6) นำามาบูรณาการร่วมกับ
ยทุธวธิเีมตาคอกนชินั (metacognition) ซึง่เปน็วธีิ
การที่บุคคลรู้ถึงกระบวนการคิดของตนเอง หรือ
เรียกว่าการคิดเกี่ยวกับการคิด (cognition about 
cognition) โดยพัฒนามาจากทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของ Piaget ที่อธิบายว่าเมตาคอก
นิชันหมายถึงการตระหนักรู้ในความคิดและความ
สามารถของตนเอง รวมทั้งความสามารถใน
การควบคุมและประเมินการรู้คิดของตนเอง ซึ่ง 

เมตาคอกนิชันประกอบด้วยประสบการณ์ด้าน
การวางแผน ด้านการกำากับติดตาม และด้านการ
ประเมินผลการคิด (Cross & Paris, 1988: 131-
132; Flavell, 1979: 906-910) 

 ผูวิ้จยัมคีวามตระหนักในการพฒันาทกัษะ
การอ่านและการคิดเชิงวิเคราะห์วิชาภาษาไทย 
โดยใช้พุทธวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการบูรณา
การร่วมกับการใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการอ่านและการ
คดิเชงิวิเคราะหข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะหแ์ละทกัษะการคดิเชงิวิเคราะห ์กลุม่สาระ
การเรยีนรูภ้าษาไทย ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6 โดยใช้การสอน 4 วิธี ได้แก่ 1) พุทธวิธี
การคิดแบบโยนิโสมนสิการบูรณาการร่วมกับการ
ใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน 2) พุทธวิธีการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 3) ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน และ  
4) วิธีสอนแบบปกติ 

สมมติฐานของการวิจัย 
 นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชพ้ทุธวิธกีารคดิแบบ
โยนิโสมนสิการบูรณาการร่วมกับการใช้ยุทธวิธี
เมตาคอกนิชัน มีทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และ
การคิดเชิงวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้
พุทธวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ยุทธวิธีเมตา
คอกนิชัน และวิธีสอนแบบปกติ 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6/1-6/5 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สำานักงาน
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เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
จำานวน 205 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 จำานวน 40 คน สุ่มนักเรียน
เข้ากลุ่มโดยใช้ตารางเลขสุ่มแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 
3 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน 
และสุ่มวิธีสอนโดยใช้ตารางเลขสุ่ม 

 ตัวแปรที่ศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การสอน 4 วิธี 
ดังนี้ 

 1.1 พุทธวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
บูรณาการร่วมกับการใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน 

 1.2 พุทธวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 1.3 ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน 

 1.4 วิธีสอนแบบปกติ 

 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 

 2.1 ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

 2.2 ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอน 4 
วิธี วิธีละ 9 แผนย่อย 

 2. แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเชิง
วเิคราะห ์ผูว้จิยัสรา้งเอง เปน็ชนดิปรนยั 4 ตวัเลอืก 
จำานวน 40 ข้อ มีค่าความยากระหว่าง .21 ถึง .83 
คา่อำานาจจำาแนกระหวา่ง .20 ถงึ .82 และคา่ความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .87 

 3. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์ ของสำานักงานทดสอบทางการศึกษา
และจติวทิยา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ชนดิ
ปรนัย 5 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ 

 การดำาเนินการทดลอง 

 1. ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) ทุก

กลุ่มพร้อมกัน ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์และแบบทดสอบวัดทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์ 

 2. ดำาเนินการสอน ดังนี้ 

 กลุ่มทดลองที่ 1 สอนด้วยยุทธวิธีเมตา
คอกนิชัน 

 กลุ่มทดลองที่ 2 สอนด้วยพุทธวิธีการคิด
แบบโยนิโสมนสิการ 

 กลุ่มทดลองที่ 3 สอนด้วยพุทธวิธีการ
คิดแบบโยนิโสมนสิการบูรณาการร่วมกับการใช้
ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน 

 กลุ่มควบคุม สอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 

 แตล่ะกลุม่ใชเ้วลาสอน 4 สปัดาห ์สปัดาห์
แรก 9 ชัว่โมง สปัดาหท์ี ่2-4 สปัดาหล์ะ 18 ชัว่โมง 

 3. ทดสอบหลงัเรยีน (post-test) ทกุกลุม่
พร้อมกันเมื่อเรียนครบทุกแผน ด้วยแบบทดสอบ
วัดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และแบบทดสอบ
วัดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ฉบับเดียวกันกับที่ใช้
ทดสอบก่อนเรียน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนและหลัง
การสอนในแตล่ะกลุม่ โดยการหาคา่เฉลีย่และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. วิเคราะห์คะแนนที่เพิ่มขึ้นระหว่างผล
การทดสอบกอ่นและหลงัการสอน โดยใช ้sign test 

 3. เปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่
ทกัษะการอา่นเชงิวเิคราะหก์อ่นเรยีนและหลงัเรยีน
เป็นรายคู่ โดยใช้ Mann-Whitney U test 

 4. เปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่
ทกัษะการคดิเชงิวิเคราะหก์อ่นเรยีนและหลงัเรยีน
ระหว่างกลุ่ม โดยใช้ Kruskall-Wallis test
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ตาราง 1 การเปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ทกัษะการอา่นเชงิวเิคราะหก์อ่นเรยีนและหลงัเรยีน
เป็นรายคู่ (คะแนนต่ำาสุด 0 คะแนนเต็ม 40) 

 กลุ่ม  N  pre-test ( ) post-test ( )   U   W   Z   p E.S.
   ควบคุม 10 26.00  28.20 6.00 61.00 -3.364 .001** 1.631

        ทดลอง 3  10  28.00  32.10       
 ทดลอง 1  10  26.70  29.20        19.00 74.00 -2.377 .017* -

 ทดลอง 3  10  28.00  32.10       
 ทดลอง 2  10  24.90  30.90 34.50 89.50 -1.192 .233 -

        ทดลอง 3  10  28.00  32.20       
 ควบคุม 10  26.00  28.20        38.00 93.00 -.923 .356 0.418

 ทดลอง 1  10  26.70  29.20       
 ควบคุม 10  26.00 28.20        23.00 78.00 -2.073 .038* 1.130

 ทดลอง 2  10  24.90  30.90       
 ทดลอง 1  10  26.70  29.20 35.00 90.00 -1.153 .249 -

        ทดลอง 2  10  24.90  30.90       

pre-test: X2 (df = 3) = 4.358, p = 0.225; post-test: X2 (df = 3) = 12.745, p = 0.005**
* p < .05; **p < .01; E.S. = Effect Size (ขนาดของผลการทดลอง) 

 จากตาราง 1 ก่อนการทดลองสอน 
นกัเรยีนในแตล่ะกลุม่มคีา่เฉลีย่ผลการสอบไมแ่ตก
ต่างกัน แต่เมื่อการสอนเสร็จสิ้นแล้ว นักเรียนใน
แต่ละกลุ่มมีค่าเฉลี่ยผลการสอบแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ผลการสอน
ด้วยพุทธวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการบูรณาการ
รว่มกบัยทุธวธิเีมตาคอกนชินัทำาใหน้กัเรยีนมทีกัษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์มากที่สุด รองลงมาคือการ
สอนด้วยพุทธวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการและ

การสอนด้วยยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน ทำาให้นักเรียน
มีทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์รองลงมาเป็นอันดับ 
2 และ 3 ตามลำาดับ ส่วนวิธีสอนแบบปกติทำาให้
นักเรียนมีทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นอันดับ
สุดท้าย 

 2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ก่อนเรียนและ
หลังเรียนระหว่างกลุ่ม โดยใช้ Kruskall-Wallis  
test ดังตาราง 2 

ผลการวิจัย 
 1. การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า

เฉลีย่ทกัษะการอา่นเชงิวเิคราะหก์อ่นเรยีนและหลงั
เรียนเป็นรายคู่ โดยใช้ Mann-Whitney U test  
ดังตาราง 1 
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน
ระหว่างกลุ่ม (คะแนนต่ำาสุด 0 คะแนนเต็ม 30) 

 กลุ่ม  pre-post N  S.D.  ผลต่าง Z   p   E.S.   
 ควบคุม  pre-test 10 12.20 3.88 2.80 -2.106 .035* 0.721
         post-test  15.00 2.21       
 ทดลอง 1  pre-test 10   10.70  2.54 3.90 -2.442 .015* 1.535
  post-test    14.60 3.30       
 ทดลอง 2  pre-test   10 10.20 2.85 2.20 -1.727 .084 0.771
  post-test    12.40 4.16       
 ทดลอง 3  pre-test   10 12.60 4.27 2.60 -2.316 .021* 0.608
  post-test  15.20 3.45
pre-test: X2 (df = 3) = 3.304, p = 0.347, post-test: X2 (df = 3) = 3.443, p = 0.328 
* p < .05; E.S. = Effect Size (ขนาดของผลการทดลอง) 

 จากตาราง 2 ผลการสอนด้วยยุทธวิธี
เมตาคอกนิชัน ทำาให้นักเรียนมีทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์เพิ่มมากท่ีสุด รองลงมาคือการสอน
ด้วยพุทธวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการและวิธี
สอนแบบปกติ ทำาให้นักเรียนมีทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์เพิ่มรองลงมาเป็นอันดับ 2 และ 3 ตาม
ลำาดบั สว่นการสอนด้วยพทุธวธิกีารคดิแบบโยนโิส
มนสิการบูรณาการร่วมกับยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน 
ทำาใหน้กัเรยีนมทีกัษะการคดิเชงิวเิคราะหเ์พิม่เปน็
อันดับสุดท้าย 

 การสอนทุกวิธี นักเรียนมีค่าเฉลี่ยการ
คิดเชิงวิเคราะห์ไม่แตกต่างกันทั้งก่อนสอนและ
หลงัสอน แตแ่นวโนม้ของนกัเรยีนกลุม่ทีเ่รยีนดว้ย
พุทธวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการบูรณาการร่วม
กับยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน มีค่าเฉลี่ยการคิดเชิง
วิเคราะห์สูงสุดเมื่อสิ้นสุดการสอน 

อภิปรายผล 
 1. ผลการสอนด้วยพุทธวิธีการคิดแบบ
โยนิโสมนสกิารบรูณาการรว่มกบัยทุธวิธเีมตาคอก
นิชัน ทำาให้นักเรียนมีทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
มากที่สุด เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้
เป็นเพราะ 

  1.1 เป็นวิธีการสอนอย่างมีระบบ ฝึกให้
นักเรียนอ่านตามขั้นตอนโดยเน้นกระบวนการคิด 
รูจ้กักระบวนการคดิดว้ยตนเองหรอืการคดิเกีย่วกบั
การคิด (cognition about cognition) สามารถ
กำากับควบคุมและประเมินการคิดของตนเองได้ 
(Flavell, 1979: 906-910) นักเรียนได้ฝึกใช้ความ
คดิอยา่งเปน็ระบบในกจิกรรมการอ่านเชงิวิเคราะห์ 
โดยใชย้ทุธวิธกีารวางแผนการอา่น (planning) ใน
การกำาหนดจุดประสงค์การอ่านและเลือกกลวิธี
ในการอ่านเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ใน
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ขณะที่ทำาการอ่านให้นักเรียนกำากับควบคุมการ
อ่านของตนเอง (regulation) เกี่ยวกับการใช้
กลวิธีการอ่านท่ีเลือกไว้ การทำากิจกรรมการอ่าน
ตามแผนการอ่านและจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ และให้
นักเรียนประเมินการอ่านของตนเอง (valuation) 
โดยเริ่มจากการประเมินความรู้ ความสามารถ
ของตนเองก่อนการอ่าน และประเมินผลการอ่าน 
ประสิทธิภาพของกลวิธีการอ่านที่เลือกใช้ การ
บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นในการอ่าน (Anderson, 2002: website; 
Beyer, 1987: 192-193; Cross & Paris, 1988: 
131-142) นอกจากนี้ ในทุกข้ันตอนการอ่านได้
บูรณาการพุทธวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
คือ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย และวิธีคิดแบบ
แยกแยะองค์ประกอบหรือกระจายเนื้อหา ซึ่ง
นักเรียนสามารถเลือกวิธีคิดที่เหมาะสมกับเนื้อหา
ที่กำาหนดให้หรือเลือกใช้ทั้งสองวิธีคิดควบคู่กัน 

 1.2 การสอนด้วยวิธีนี้ได้ฝึกให้นักเรียนมี
กระบวนการคิดวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนี้ (วีระ 

สุดสังข์, 2550: 26-28) 

 1) สิง่ท่ีตอ้งการวเิคราะห ์โดยการกำาหนด
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมา เพื่อเป็นต้น
เรื่องที่จะใช้วิเคราะห์ 

 2) กำาหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ หรือ
สิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ โดยกำาหนดวัตถุประสงค์
การวิเคราะห์ เพื่อค้นหาความจริง สาเหตุหรือ
ความสำาคัญ 

 3) กำาหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์ เพื่อ
ใช้แยกส่วนประกอบของสิ่งที่กำาหนดให้ คือ การ
วิเคราะห์ความสำาคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
และการวิเคราะห์หลักการ 

 4)  กำ าหนดการพิ จารณาแยกแยะ 
กำาหนดการพินิจพิเคราะห์ โดยการเลือกใช้วิธีคิด
แบบสบืสาวเหตปุจัจยั หรอืวธิคีดิแบบแยกแยะสว่น

ประกอบ 

 5) สรุปคำาตอบ เป็นการรวบรวมประเด็น
ที่สำาคัญเพื่อหาข้อสรุป ทำาให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ตามขั้นตอนอย่างถูกวิธี 
และเลือกวิธีการคิดตามหลักพุทธวิธีการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและความ
สามารถของตน การแก้ปัญหาที่ประกอบด้วยการ
วิพากษ์ วิจารณ์ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 

 1.3 การนำาพุทธวิธีการคิดแบบโยนิโส
มนสิการมาใช้ เป็นการฝึกให้นักเรียนใช้ความคิด
หรอืคดิเปน็ ซึง่ประกอบดว้ยลกัษณะทีด่ ี4 ประการ 
คอื การรูจ้กัคดิอยา่งถกูวิธ ีการคดิอยา่งมรีะเบยีบ 
การคิดมีเหตุผล และการคิดที่มุ่งสิ่งที่เป็นกุศล 
เป็นกระบวนการฝึกให้คิดดีและทำาดีควบคู่ไปกับ
ความรู้จริงและรู้แจ้ง รู้จักคิดวิเคราะห์ ไม่มองสิ่ง
ต่างๆ อย่างตื้นผิวเผิน เป็นขั้นสำาคัญในการสร้าง
ปัญญาที่บริสุทธิ์ เป็นอิสระ ทำาให้นักเรียนประสบ
ผลสำาเร็จ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2551: 38-39) 

 2. ผลการสอนด้วยยุทธวิธีเมตาคอก 
นิชัน ทำาให้นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
เพิม่ขึน้มากทีส่ดุ ไมเ่ปน็ไปตามสมมตฐิานของการ
วิจัย ทั้งนี้เนื่องจากการสอนด้วยยุทธวิธีเมตาคอก
นิชันพัฒนาขึ้นโดยใช้ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ
การอ่าน การคิด มีการจัดองค์ประกอบของการ
เรยีนการสอนอยา่งมรีะบบ เปน็การฝกึใหน้กัเรยีน
อ่านโดยเน้นกระบวนการคิด ส่งเสริมให้นักเรียน
วางแผนและปรับใช้กลวิธีที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
ที่กำาหนด ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการ
อ่านและการคิดเพื่อช่วยให้เกิดทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะหแ์ละการคดิเชงิวิเคราะห ์และประเมนิผล
การอา่น จนทำาใหก้ลายเปน็ผูอ้า่นทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ส่งผลให้เกิดพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ด้วย
ตนเอง สอดคล้องกับนักการศึกษาส่วนใหญ่ที่
เห็นพ้องกันว่าการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุจุด
ประสงค์ของการเรียนได้น้ัน ต้องเป็นการสอนที่
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มีการจัดระบบที่ดีและมีแนวคิดเป็นพื้นฐานรองรับ 
(Gagne & Briggs, 1979, อ้างถึงใน สุเทียบ 
ละอองทอง, 2545: 91) 

 รองลงมาคือการสอนด้วยพุทธวิธีการคิด
แบบโยนิโสมนสิการ ทำาให้นักเรียนมีทักษะการ
คิดเชิงวิเคราะห์เพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 2 ทั้งนี้เพราะ
การสอนด้วยพุทธวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
เป็นกระบวนการคิดจากการศึกษาหลักพุทธธรรม 
ทีป่ระกอบดว้ยขัน้ตอนในการคดิและความสามารถ 
หลายๆ ประการ ซึง่ตอ้งไดร้บัการฝกึฝนเปน็ขัน้ตอน 
อย่างต่อเนื่อง จึงจะทำาให้คิดเป็นหรือรู้จักคิด 
ได ้สำาหรบัการสอนดว้ยพทุธวธิกีารคดิแบบโยนโิส
มนสิการบูรณาการร่วมกับยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน 
ทำาให้นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพิ่มข้ึน
เป็นอันดับสุดท้าย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในแบบฝึก
การอา่นเชงิวเิคราะหท์ีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้นัน้ มเีนือ้หา
ทีเ่ปน็บทอา่น แลว้นำามาฝึกคิดวเิคราะห์ 3 ด้าน คือ 
วเิคราะหค์วามสำาคญั วเิคราะห์ความสมัพนัธ ์และ
วิเคราะห์หลักการ ซึ่งแตกต่างจากแบบทดสอบ
วัดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ของสำานักงาน
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นรูปภาพที่มีความสลับซับ
ซอ้น ประกอบดว้ยตวัเลอืกในแตล่ะขอ้ม ี5 ตวัเลอืก 
ในจำานวนแบบทดสอบทัง้หมด 30 ขอ้ และใชเ้วลาที่
จำากดัในการทำาแบบทดสอบ นกัเรียนตอ้งพิจารณา
อย่างรอบคอบจึงจะหาคำาตอบที่ถูกที่สุดได้ 

 นักเรียนกลุ่มที่สอนด้วยพุทธวิธีการคิด
แบบโยนิโสมนสิการบูรณาการร่วมกับยุทธวิธี 
เมตาคอกนชินั มีทักษะการคิดเชงิวเิคราะห์เพ่ิมข้ึน
เป็นอนัดับสดุทา้ย ทัง้นีเ้นือ่งจากนกัเรยีนมคีะแนน
เฉลีย่กอ่นเรยีนสงู หลงัเรียนคะแนนจึงเพ่ิมข้ึนนอ้ย 
และนักรียนกลุ่มนี้มีแนวโน้มของคะแนนผลการ
ทดสอบที่สูงกว่าทุกกลุ่ม เนื่องจากทักษะการคิด
เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ และการคิดจะเกิดผลได้ขึ้นอยู่
กับการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิด และเนื้อหา

สาระของวิชาต่างๆ สามารถนำาทักษะการคิดมา
บูรณาการเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เน้ือหาวิชาและ
พัฒนาความคิดของตนเองขึ้นได้ ช่วยให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถภาพสำาคัญด้านความสามารถในการ
คิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำาไป
สู่การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะ
สม ตลอดจนความสามารถในการแก้ปัญหา และ
อุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
บนพื้นฐานของหลักเหตุผล (Fraenkel, 1980: 
107-208) 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช ้

  การสอนด้วยพุทธวิธีการคิดแบบโยนิโส
มนสกิารบรูณาการรว่มกบัการใชย้ทุธวิธเีมตาคอก

นิชัน สามารถพัฒนาทักษะการอ่านและการคิด
เชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูผู้
สอนจึงควรนำารูปแบบการสอนนี้ไปใช้ในการสอน
วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เพื่อช่วยให้ผู้
เรียนมีทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิง
วิเคราะห์ที่ดีขึ้น 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรมีการวิจัยการพัฒนาการอ่าน
และการคดิเชงิวิเคราะหโ์ดยใชพ้ทุธวิธกีารคดิแบบ
โยนิโสมนสิการบูรณาการร่วมกับการใช้ยุทธวิธี 
เมตาคอกนิชัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เปรียบเทียบกับวิธีคิดแบบสามัญลักษณ์หรือ
ไตรลักษณ์ วิธีคิดแบบอริยสัจ วิธีคิดแบบอรรถ
ธรรมสมัพนัธ ์วิธคีดิแบบเหน็คณุโทษและทางออก 
วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบเร้า
คณุธรรม วิธคีดิแบบอยูก่บัปจัจบุนั และวิธคีดิแบบ
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วิภัชชวาท 

  2.2 ควรมีการวจัิยความคงทนในการอ่าน
เชงิวเิคราะหแ์ละการคดิเชงิวเิคราะหโ์ดยใชพ้ทุธวธีิ

การคิดแบบโยนิโสมนสิการไปบูรณาการร่วมกับ
การใชย้ทุธวิธเีมตาคอกนชินั กลุม่สาระการเรยีนรู้ 
ภาษาไทย 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบของเดวีส์และรูปแบบที่เน้น
ทักษะกระบวนการ ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการประดิษฐ์
บายศรี ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติต่อการเรียน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
Effects of the Organization of Learning Activities Based on 
the Davies’ Model and the Process Skill Model on Learning 
Achievement Entitled Invention of Baisi, Creative Thinking 
and Attitude toward Learning of Matthayomsueksa 1 Students 

วิริยะสมร บัวทอง1, ชวลิต ชูกำาแพง2, สุรศักดิ์ คำาคง3 
Viriyasamorn Buathong1, Chowwalit Chookhampaeng2, 
Surasak Khamkhong3

บทคัดย่อ 
 การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) พฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามรปูแบบของเดวีสแ์ละ
รูปแบบที่เน้นทักษะกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์
บายศรี ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทั้งสองรูปแบบ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติต่อการเรียน 
ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบ และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติต่อการเรียน ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สองรูปแบบ กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสะอาด จำานวน 32 คน เป็นกลุ่มทดลองที่ 1 จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบของเดวีส์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก จำานวน 30 คน เป็น 
กลุ่มทดลองที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบที่เน้นทักษะกระบวนการ ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
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เครือ่งมอืที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่1) แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามรปูแบบของเดวีส ์และแผนการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูต้ามรปูแบบทีเ่นน้ทกัษะกระบวนการ 2) แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 3) แบบ
ทดสอบความคิดสร้างสรรค์ และ 4) แบบวัดเจตคติต่อการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (dependent samples) 
และ F-test (MANOVA) 

 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

 1. การจดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามรปูแบบของเดวสีแ์ละรปูแบบทีเ่นน้ทกัษะกระบวนการ กลุม่สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์บายศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.18/82.29 และ 84.02/83.77 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6351 และ 0.6792 ตามลำาดับ 

 2. นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติต่อการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยการจัดกิจกรรมการเรยีนรูต้ามรปูแบบทีเ่นน้ทกัษะกระบวนการมคีวามคดิ
สร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบของเดวีส์ อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .017 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนไม่แตกต่างกัน 

คำาสำาคัญ: การเรียนรู้ตามรูปแบบของเดวีส์, การเรียนรู้ตามรูปแบบที่เน้นทักษะกระบวนการ,  
ความคิดสร้างสรรค์, เจตคติต่อการเรียน 

Abstract 
 This research aimed: 1) to develop the organization of learning activities based on 
the Davies’ Model and the Process Skill Model on the vocational and technological strand 
entitled invention of Baisi with required efficiencies of 80/80, and to investigate effectiveness 
indices of the two developed models, 2) to compare learning achievement, creative thinking, 
and attitude toward learning of the students before and after learning, and 3) to compare  
learning achievement, creative thinking, and attitude toward learning of the students who 
learned using different learning models. The sample consisted of Matthayomsueksa 1 students, 
under the Office of Chaiyaphum Educational Service Area Zone 3 in the second semester of 
the academic year 2010. The 32 students of Ban Koksa-ard School were the experimental 
group 1 learned using Davies’ Model, and the 30 students of Ban Sokpladuk School were 
the experimental group 2 learned using Process Skill Model. These two sample groups were 
obtained by using the cluster random sampling technique. The research instruments were: 
1) plans of learning organization based on Davies’ Model, and plans based on Process Skill 
Model, 2) a learning achievement test, 3) the creative thinking test, and 4) a scale on attitude  
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toward learning. The statistics used in this research were mean, standard deviation,  
percentage, t-test (dependent samples) and F-test (MANOVA) were employed for testing 
hypotheses. 

 The results of the study were as follows: 

 1. The organization of learning activities based on the Davies’ Model and the Process  
Skill Model on the vocational and technological strand entitled invention of Baisi for  
Matthayomsueksa 1 level had efficiencies of 83.18/82.29 and 84.02/83.77, and had  
effectiveness indices of 0.6351 and 0.6792, respectively. 

 2. The two groups of students showed gains in learning achievement, creative  
thinking, and attitude toward learning from before learning at the .01. level of significance. 

 3. The students who learned using the organization of learning activities based on the 
Process Skill Model indicated higher creative thinking than those learned using the Davies’ 
Model at the .017 level of significance. However, the two groups of students did not show 
learning achievement and attitude toward learning differently. 

Keywords: Davies’ Model learning, Process Skill Model learning, creative thinking, attitude 
toward learning 

บทนำา 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพื้นฐานที่จำาเป็นต่อ
การดำารงชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและ
เกิดเจตคติที่ดีต่อการทำางาน อยู่ในสังคมได้อย่าง
เป็นสุขและพอเพียง มีจิตสาธารณะ แต่จากการ
จัดการศึกษาที่ผ่านมา ถือได้ว่ายังไม่ประสบความ
สำาเรจ็เพราะผูเ้รยีนขาดทกัษะในการคดิสรา้งสรรค์ 
ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน ทักษะการใช้ชีวิต 
ขาดความมุ่งมั่นในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
ขาดวินัย ไม่ซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ยังไม่
เข้าใจหลักการของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง มี
เจตคติที่ไม่ดีต่องานอาชีพ และไม่มีจิตสาธารณะ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 204-205) 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
ของเดวีส์ (Davies’ Model) เป็นการจัดการเรียน
รู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะปฏิบัติ การจัดกิจกรรมมี 
5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การสาธิตทักษะ
ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ ขั้นที่ 2 การสาธิตส่วน
ย่อย ขั้นที่ 3 การปฏิบัติทักษะย่อย ขั้นที่ 4 การ
ให้เทคนิควิธีการ และขั้นที่ 5 การเชื่อมโยงทักษะ
ย่อยๆ ให้เป็นทักษะที่สมบูรณ์ ผู้เรียนจะได้ฝึก
ปฏิบัติหลายๆ ครั้ง ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสามารถ
ปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์ได้อย่างชำานาญ (ทิศนา 
แขมมณี, 2547: 246-247) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบของเดวีส์ทำาให้นักเรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนสูง
ขึ้น (วรีวรรณ โขนงนุช, 2551: 114-117) และ
นกัเรยีนมทีกัษะการคดิสรา้งสรรคส์งูขึน้ (จติราภา  
ทองเหลือง, 2548: 42-54) 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 56 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2555 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
ที่เน้นทักษะกระบวนการ (Process Skill Model) 
เป็นการจัดการเรยีนรูท้ีมุ่ง่เนน้การฝึกวธิกีารทำางาน
อย่างเป็นขั้นตอน การจัดกิจกรรมมี 4 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์งาน ขั้นที่ 2 
การวางแผนในการทำางาน ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงาน 
และขั้นที่ 4 การประเมินผลการทำางาน โดยเน้น
การเรียนรู้จากการทำางานเป็นกลุ่ม (กรมวิชาการ, 
2545: 36) การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่เน้น
ทักษะกระบวนการ ทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนและเจตคตติอ่การเรยีนสงูขึน้ (ทศันยี ์
หลักเพ็ชร์, 2550: 61-91) และนักเรียนมีทักษะ
การคดิสรา้งสรรค์สงูข้ึน (นรนิทร์ สุม่มาตร,์ 2548: 
68-91) 

 การที่ ผู้เรียนยังไม่ประสบความสำาเร็จ
ในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ผู้วิจัยในฐานะปฏิบัติงานเป็นครูผู้
สอนกลุ่มสาระดังกล่าว จึงสมควรดำาเนินการวิจัย
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะการคดิ
สร้างสรรค์ และเจตคติต่อการเรียน ระหว่างการ
จัดกจิกรรมการเรยีนรูต้ามรปูแบบของเดวสีแ์ละรปู
แบบที่เน้นทักษะกระบวนการ ผลการวิจัยจะเป็น
แนวทางในการปรบัปรงุและพฒันาการจดักจิกรรม
การเรียนการสอนท่ีสามารถพัฒนานักเรียนตาม
เป้าหมายการจัดการศึกษาต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เ พ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ตามรูปแบบของเดวีส์และรูปแบบที่เน้น
ทักษะกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์บายศรี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 และศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรยีน ความคดิสรา้งสรรค ์และเจตคตติอ่การเรยีน 
ระหว่างกอ่นและหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ัง้
สองรูปแบบ 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีน ความคดิสรา้งสรรค ์และเจตคตติอ่การเรยีน 
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สองรูปแบบ 

สมมติฐานของการวิจัย
 1. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบของเดวีส์และรูปแบบที่
เน้นทักษะกระบวนการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติต่อการเรียน หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบของเดวีส์และรูปแบบที่
เน้นทักษะกระบวนการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีน ความคดิสรา้งสรรค ์และเจตคตติอ่การเรยีน  
แตกต่างกัน 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา อำาเภอหนองบัวระเหว  
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มี
โรงเรียน 8 โรง 8 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 
274 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียน
บ้านโคกสะอาด จำานวน 32 คน เป็นกลุ่มทดลอง
ที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบของเดวีส์ 
และนักเรียนโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก จำานวน 30 
คน เป็นกลุ่มทดลองที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบที่เน้นทักษะกระบวนการ ได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูต้ามรปู
แบบของเดวีส์ และแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ตามรูปแบบที่เน้นทักษะกระบวนการ แบบละ 8 
แผน 

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าอำานาจ
จำาแนกตั้งแต่ .25 ถึง .81 และค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ .89 

 3. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ชนิด
อัตนัย จำานวน 4 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ 
ดังนี้ ข้อ 1 เท่ากับ .58 ข้อ 2 เท่ากับ .49 ข้อ 3 
เท่ากับ .53 และข้อ 4 เท่ากับ .45 โดยมีค่าอำานาจ
จำาแนกเฉลี่ยเท่ากับ .51 และค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ .83 

 4. แบบวัดเจตคติต่อการเรียน แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
จำานวน 20 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .29 ถึง 
.85 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .91 

 การดำาเนินการวิจัย 

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

 2. ทำาการสอนกลุ่มทดลองที่ 1 ด้วย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบของ 
เดวส์ี และกลุม่ทดลองที ่2 ดว้ยแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบที่เน้นทักษะกระบวนการ  
ใช้เวลาเรียนทั้งหมดกลุ่มละ 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 
2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง 

 3. ทดสอบหลังเรียน (post-test) ทั้ง 
2 กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ และแบบ
วัดเจตคติต่อการเรียน ชุดเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบ

ก่อนเรียน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบของเดวีส์และรูป
แบบที่เน้นทักษะกระบวนการ โดยการหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 

 2. วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบของเดวีส์และ
รูปแบบที่เน้นทักษะกระบวนการ โดยการใช้สูตร
คำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล 

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติต่อ
การเรียน ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบ โดยใช้สถิติ t-test  
(dependent samples) 

 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และ
เจตคติต่อการเรียน ระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สองรูปแบบ โดยใช้ F-test (MANOVA) 

ผลการวิจัย 
 1. การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามรปูแบบ
ของเดวีส์และรูปแบบที่เน้นทักษะกระบวนการ 
กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี
เรื่องการประดิษฐ์บายศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ประสิทธิภาพ 83.18/82.29 และ 84.02/83.77 
มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6351 และ 0.6792 
หรือคิดเป็นร้อยละ 63.51 และ 67.92 ตามลำาดับ 

 2. นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติต่อ
การเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้ตามรูปแบบท่ีเน้นทักษะกระบวนการมี
ความคดิสรา้งสรรค์สงูกวา่นกัเรียนท่ีเรียนด้วยการ
จัดกจิกรรมการเรยีนรูต้ามรปูแบบของเดวสี ์อยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .017 ส่วนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนไม่แตกต่าง
กัน 

อภิปรายผล 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการ
ประดิษฐ์บายศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามรูป
แบบของเดวสีแ์ละรปูแบบทีเ่นน้ทกัษะกระบวนการ
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.18/82.29 และ 
84.02/83.77 ตามลำาดับ หมายความว่า นักเรียน
ได้คะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบัติกิจกรรมระหว่าง
เรียน การทำาแบบทดสอบย่อยประกอบกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบของเดวีส์ คิดเป็นร้อยละ 83.18 และ
ไดค้ะแนนเฉลีย่จากการทำาแบบทดสอบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.29 และนักเรียน
ได้คะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบัติกิจกรรมระหว่าง
เรียน การทำาแบบทดสอบย่อยประกอบกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามรูปแบบที่เน้นทักษะกระบวนการ คิดเป็น 
ร้อยละ 84.02 และได้คะแนนเฉลี่ยจากการทำา
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คิดเป็น 
รอ้ยละ 83.77 ผลการวจิยัพบเชน่นี ้เนือ่งจากผูว้จิยั
ไดด้ำาเนินการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรยีน
รูต้ามขัน้ตอน เริม่จากการศกึษาคำาอธบิายรายวชิา 
วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
สาระการเรยีนรู ้สาระสำาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู ้ 
การจัดทำาหนว่ยการเรยีนรู ้ศกึษาเอกสารงานวจิยัที่
เกี่ยวข้อง แล้วเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ตามรูปแบบของเดวีส์ และแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการตามรูปแบบ

ของกรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร แผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบของเดวีส์ที่พัฒนา
ขึ้นมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 
ผูส้อนสาธติ ผูเ้รยีนปฏบิตัติามขัน้ตอนทีก่ำาหนดให ้
ซึ่งเป็นการฝึกให้สามารถทำาทักษะย่อยๆ ได้ก่อน 
แล้วค่อยเชื่อมโยงตอ่กันเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้
ผูเ้รยีนประสบผลสำาเรจ็ไดด้แีละรวดเรว็ขึน้ ผูเ้รยีน
จะไดฝ้กึทกัษะปฏิบตัดิว้ยตนเองอยา่งเตม็ที ่(ทศินา 
แขมมณี, 2550: 246-308) สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของนิลวรรณ วงศ์ละ (2553: 77-92) ที่ได้
วิจัยการจัดกิจกรรมสาระนาฎศิลป์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส์ เรื่องสาวอีสานเซิ้งหวด ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 พบว่า แผนการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 84.24/89.44 

 สำาหรับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบที่เน้นทักษะกระบวนการ มีกิจกรรม
การเรียนรู้ที่จัดอย่างเป็นลำาดับขั้นตอน ผู้เรียนได้
ฝกึปฏิบตัอิยา่งเปน็ระบบ เพือ่ใหไ้ดฝ้กึคดิวิเคราะห ์
สังเคราะห์ มีวิธีการทำางานอย่างเป็นขั้นตอน สอน
ให้ผู้เรียนสามารถทำาตามขั้นตอนได้จนเกิดทักษะ 
สามารถนำาไปใชไ้ดอ้ยา่งอัตโนมตั ิและรบัรูข้ัน้ตอน
ทั้งหมดจนสามารถนำาไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ 
ใหม่ๆ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของอรสา  
มาสงิห ์(2547: 64-73) ที่ไดพ้ฒันาแผนการเรยีนรู้
เนน้ทกัษะกระบวนการทำางาน กลุม่สาระการเรยีนรู ้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการแกะสลัก
หิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า แผนการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 84.12/85.92 

 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการ
ประดษิฐบ์ายศร ีชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ตามรปูแบบ
ของเดวีส์และรูปแบบที่เน้นทักษะกระบวนการ ที่
พฒันาขึน้มคีา่ดชันีประสทิธผิลเทา่กบั 0.6351 และ 
0.6792 ตามลำาดบั หมายความว่า นกัเรยีนมคีวาม
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ก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.51 และ 
67.92 ตามลำาดับ ผลการวิจัยพบเช่นนี้ เนื่องจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบของเดวีส์ 
ทำาให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงจากการสร้างองค์
ความรู้ขั้นพื้นฐานของรายละเอียดส่วนย่อยๆ และ
รวบรวมขึ้นเป็นหลักการในการประดิษฐ์ชิ้นงานที่
สมบูรณ์จนกระทั่งถึงข้ันการเกิดเทคนิควิธีการใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีการเชื่อม
โยงของ Thorndike (Thorndike’s Classical 
Connectionism) ที่เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการ
เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง ซึ่งมีอยู่
หลายรูปแบบ บุคคลจะมีการลองผิดลองถูก (trial 
and error) ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบรูป
แบบการตอบสนองที่สามารถให้ผลที่พึงพอใจมาก
ที่สุด เมื่อเกิดการเรียนรู้แล้ว บุคคลจะใช้รูปแบบ
การตอบสนองที่เหมาะสมเพียงรูปแบบเดียว และ
จะพยายามใช้รูปแบบนัน้เชือ่มโยงกับสิง่เรา้ในการ
เรยีนรูค้รัง้ตอ่ๆ ไป ทำาใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
สูงขึ้น (ทิศนา แขมมณี, 2547: 51-52) สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของนิลวรรณ วงศ์ละ (2553: 61-
91) พบวา่ แผนการจดักจิกรรมโดยใชร้ปูแบบการ
สอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์มีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.7769 

 สำาหรับการจัดกิจกรรมการเรยีนรูต้ามรปู
แบบที่เน้นทักษะกระบวนการ เป็นกระบวนการ
ทำางานที่ส่งผลให้เกิดทักษะหรือความชำานาญ มุ่ง
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยผ่านกระบวนการ
หลักหรือกระบวนการแม่บทของกระบวนการอื่นๆ 
ซึ่งเกิดจากการนำาเอากระบวนการต่างๆ ที่มีอยู่ 
ทัง้หมดมาประมวลเข้าด้วยกัน (ประสิทธ์ิ เครือสิงห,์  
2544: 26) ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของโกศล 
พิพัฒนโยธะพงศ์ (2551: 68-82) ที่ได้วิจัยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการ 
กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี

เรือ่งการเขยีนแบบรปูไอโซเมตรกิ ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3 พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่า
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6727 

 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบของ 
เดวีส์และรูปแบบที่เน้นทักษะกระบวนการ กลุ่ม
สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีเรือ่ง
การประดิษฐ์บายศรี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติต่อการเรียน หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานของงานวิจัย
ข้อ 1 ผลการวิจัยพบเช่นนี้ เนื่องจากกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบของเดวีส์ เน้น
ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะย่อยและเชื่อมโยง
ทักษะย่อยเป็นทักษะที่สมบูรณ์ ทำาให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะปฏิบัติด้วยตนเองอย่างเต็มที่ (ทิศนา 
แขมมณี, 2550: 246) ส่วนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบที่เน้นทักษะกระบวนการ ได้
เน้นฝึกการทำางานที่เป็นขั้นตอนโดยเริ่มจากการ
วิเคราะห์งาน การวางแผนการทำางาน การปฏิบัติ
งาน และการประเมินผลงาน ซึ่งผู้เรียนได้ฝึกใช้
ทักษะกระบวนการคิดและการปฏิบัติงานตั้งแต่
เริ่มต้นจนได้ชิ้นงานออกมา (กรมวิชาการ, 2545:  
36) สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของกาญจนา กาบทอง  
(2550: 83-105) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้คอมพิวเตอร์โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติการ 
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เรื่องการสร้าง
งานจากโปรแกรมประมวลคำา สำาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติต่อการเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของปราโมทย์ 
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สุขสมโสด (2552: 101-110) ท่ีได้เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง
พลังงานแสง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และเจตคติต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ ได้รับการจัด
กจิกรรมการเรียนรูด้ว้ยชดุฝึกทกัษะการแสดงการ
ทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุก (Science Show) 
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู พบ
ว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยชุดฝึกทักษะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
คดิสรา้งสรรค ์และเจตคตติอ่การเรยีนสงูกวา่ก่อน
เรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 4. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบที่เน้นทักษะกระบวนการ 
มีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบของเดวีส์  
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .017 เป็น
ไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ 2 ส่วนผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนไม่
แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการ
วิจัยข้อ 2 ผลการวิจัยพบเช่นนี้ เนื่องจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบที่เน้นทักษะ
กระบวนการ ได้เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองด้วยวิธีการทำางานอย่างเป็นขั้นตอน มีการ
ใชท้กัษะกระบวนการคดิ มุง่ใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตัผิา่น
กระบวนการหลักของกระบวนการอื่นๆ (ประสิทธิ์ 
เครือสิงห์, 2544: 26) และกิจกรรมการเรียนการ
สอนทีผู่เ้รยีนเปน็ศนูย์กลางของการเรยีนรูไ้ด้สรา้ง
ความตื่นตัวให้กับผู้เรียนตลอดเวลา การเน้นการ
เรียนรู้ร่วมกันก่อให้มีการฝึกทักษะปฏิบัติท่ีซ้ำาๆ 
กัน แต่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กระตุ้นให ้
ผู้เรียนพัฒนารูปแบบความคิด ผู้เรียนได้สรุป 
องค์ความรู้ด้วยตนเอง (สุวิทย์ มูลคำา และอรทัย  
มูลคำา, 2545: 30-33) ส่วนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบของเดวีส์ จะเน้นบทบาทหน้าที่

ของผูส้อนทีต่อ้งมกีารสาธติขัน้ตอนการปฏิบตังิาน 
ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำาหนดเอาไว้แล้ว  
ดังนั้น ความคิดสร้างสรรค์จึงเกิดขึ้นได้น้อย  
(สุวิทย์ มูลคำา, 2547: 33) สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของปราโมทย์ สุขสมโสด (2552: 101-110)  
พบว่า นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ที่ไดร้บัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนไม่แตกต่าง
จากนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามคู่มือครู 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช ้

 1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูป
แบบของเดวีสแ์ละรปูแบบทีเ่น้นทกัษะกระบวนการ 
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิด
สร้างสรรค์ และเจตคติต่อการเรียน กลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งสองรูปแบบสามารถพัฒนาสติปัญญา
ของนักเรียนได้ สมควรนำาไปใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียน 

 1.2 หากตอ้งการพฒันาการคดิสรา้งสรรค ์
ควรนำาการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามรปูแบบทีเ่นน้
ทักษะกระบวนการไปใช้ เน่ืองจากเป็นรูปแบบที่
เน้นทักษะการปฏิบัติด้วยตนเอง 

 2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวิจยัครัง้ตอ่ไป 

 2.1 ควรวิจัยผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบของเดวีส์และรูปแบบที่เน้น
ทักษะกระบวนการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื้อหาอื่นๆ 

 2.2 ควรวิจัยผลการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้
ตามรูปแบบของเดวีส์และรูปแบบที่เน้นทักษะ
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กระบวนการที่มีต่อความสามารถด้านอ่ืนๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดวิจารณญาณ เป็นต้น 
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การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ ของนิสิต
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เรียนด้วย 
บทเรียนบนเครือข่ายกับการเรียนตามปกติ 
Comparison of Learning Outcomes of Business Research  
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Using Web-Based Instruction and Traditional Learning  
Approach 
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Chitnarong Najaikong1, Pachoen Kidrakarn2, Kamon Sawatsomboon3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเครือข่าย 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย
กับการเรียนตามปกติ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จำานวน 92 คน จากหมู่เรียน 2 หมู่ โดยการเลือกแบบเจาะจง แล้วจับสลากได้หมู่เรียนที่ 1 
จำานวน 43 คน เป็นกลุ่มทดลอง และหมู่เรียนที่ 2 จำานวน 49 คน เป็นกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 
1) บทเรยีนบนเครอืข่าย 2) แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 3) แบบทดสอบความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ และ4) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Hotelling T2 

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

 1. บทเรยีนบนเครอืขา่ย รายวชิาระเบยีบวิธวิีจยัธรุกจิ มปีระสทิธภิาพเทา่กบั 84.30/87.26 และ
ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.676 

 2. นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สูงกว่านิสิตที่เรียนตามปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .025

 3. นสิติทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนบนเครอืขา่ยมคีวามพงึพอใจตอ่การเรยีนโดยรวมและรายดา้นทกุดา้น
อยู่ในระดับมาก 

คำาสำาคัญ:  บทเรียนบนเครือข่าย, การคิดวิเคราะห์ 

Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to develop the web-based instruction on Business  
Research Methodology course with a required efficiency of 80/80 and to find out an  
effectiveness index of the developed web-based instruction, 2) to compare the learning  
achievement, and the analytical thinking abilities of the students who learned using  
web-based instruction and the traditional learning approach, and 3) to examine the students’  
satisfaction with web-based instruction. The sample used in this study consisted of 92  
undergraduate students of 2 sections in the majoring marketing, Faculty of Accountancy and 
Management, Mahasarakham University, selected by purposive sampling technique. They were 
divided by simple random sampling into experimental group with 43 students of section 1, and 
the control group with 49 students of section 2. The research instruments were: 1) web-based 
instruction, 2) an achievement test, 3) an analytical thinking abilities test, and 4) a scale on 
students’ satisfaction with web-based instruction. The statistics used for analyzing the data 
were mean, standard deviation, percentage, and Hotelling T2 was used for hypothesis testing. 

 The research results were as follows: 

 1. The web-based instruction on Business Research Methodology course had an  
efficiency of 84.30/87.26 and an effectiveness index of 0.676. 

 2. The students who learned using web-based instruction showed higher learning 
achievement and analytical thinking abilities than those who learned using the traditional 
learning approach at the .025 level of significance. 

 3. The student who learned using web-based instruction showed satisfaction with 
learning as a whole and each aspect at a more level. 

Keywords: web-based instruction, analytical thinking 
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บทนำา 
 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ เป็นการ
ศึกษาแนวคิดและหลักการที่เก่ียวข้องกับความ
สำาคัญของการวิจัย การกำาหนดหัวข้อเรื่อง การ
กำาหนดตัวแปร การตั้งสมมติฐานและการทดสอบ 
การเลอืกเครือ่งมอืทีจ่ะทำาการวเิคราะห ์การสรา้ง
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู การประมวลผล การวเิคราะห์ การ
ตีความ การเขียนรายงาน การนำาเสนอรายงาน 
โดยการศึกษาไดเ้นน้กรณวีจัิยทีน่ำาเครือ่งมือมาแก้
ปัญหาธุรกจิ (นราศร ีไววนชิกลุ, 2548: 3) เปน็การ
ศึกษาค้นควา้ถงึความจรงิเกีย่วกบัธรุกจิดว้ยวธิกีาร
ที่มีหลักเกณฑ์ ถูกต้องตามระบบที่มีวัตถุประสงค์
ชัดเจน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ธุรกิจบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 บทเรียนบนเครือข่ายเป็นการเรียนการ
สอนทีป่ระยกุตใ์ชส้ือ่สามมติ ิโดยการนำาทรพัยากร
ท่ีมีอยู่ในเวิลด์ไวด์เว็บ (world wide web) มา
ออกแบบเป็นเว็บ สามารถนำาไปใช้ได้ท้ังระบบ 
internet, intranet หรือบันทึกลงบนแผ่น CD-
ROM ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถเรยีนได้ทกุที ่ทกุเวลาโดยผู้สอนและผู้เรยีน
มปีฏสิมัพนัธก์นัผา่นระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรท์ี่
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน บทเรียนบนเครือข่ายถือ
เป็นทางเลือกหนึ่งในการนำาเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
การพัฒนาการศึกษา เป็นการเรียนเนื้อหาหรือ
สารสนเทศสำาหรับการสอน ซึ่งใช้ในการนำาเสนอ
โดยใช้ตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้ภาพ
เคลื่อนไหวและเสียงประกอบในลักษณะของสื่อ
หลายมิติ (hypermedia) (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 
2550: 3-4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิด หรือการคิดอย่างวิเคราะห์ หรือการคิด
เป็น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงปรารถนา และเป็นจุด
มุ่งหมายสำาคัญของการศึกษา 

 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน
ของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม หลายวิชาที่ยังไม่มีการจัดการเรียน
การสอนบนเครือข่าย นิสิตไม่สามารถเรียนนอก
เวลาเรียนปกติได้ ดังนั้น เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี
การจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ผู้วิจัยจึงพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายเพื่อ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาระเบียบ
วิธีวิจัยธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพ โดยนำาเสนอผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตให้นิสิตได้ศึกษาเนื้อหาในบท
เรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น ได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรยีนรูท้ีท่นัสมยั สามารถสรา้งองคค์วามรูโ้ดยการ
เช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
ยกระดับการเรียนการสอนของคณะให้สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นแนวทางใน
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายรายวิชาอื่นต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย 
รายวิชาระเบยีบวิธวิีจยัธรุกจิ ทีม่ปีระสทิธภิาพตาม
เกณฑ์ 80/80 และศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบท
เรียนบนเครือข่าย 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายกับการเรียน
ตามปกติ 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อ
การเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย 

สมมติฐานของการวิจัย 
 นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายกับ
นสิติทีเ่รยีนตามปกตมิผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แตกต่างกัน 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 66 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2555 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย เป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด คณะการ
บัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
จำานวน 92 คน จากหมู่เรียน 2 หมู่ โดยการเลือก
แบบเจาะจง แล้วจับสลากได้หมู่เรียนที่ 1 จำานวน 
43 คน เป็นกลุ่มทดลอง และหมู่เรียนที่ 2 จำานวน 
49 คน เป็นกลุ่มควบคุม 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. บทเรียนบนเครือข่าย วิชาระเบียบวิธี
วิจัยธุรกิจ จำานวน 10 หน่วยการเรียน 

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชนิดปรนัย 5 ตัวเลือก จำานวน 50 ข้อ มีค่าความ
ยากตั้งแต่ .20 ถึง .78 ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ
ตั้งแต่ .21 ถึง .79 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .73 

 3. แบบทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ชนิดอัตนัย จำานวน 20 ข้อ ประกอบด้วย 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวิเคราะห์ความสำาคัญ ด้าน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และด้านการวิเคราะห์
หลักการ มีค่าความยากตั้งแต่ .20 ถึง .65 ค่า
อำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .30 ถึง .70 และค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .32 

 4. แบบวัดความพึงพอใจของนิสิตต่อบท
เรียนบนเครือข่าย ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับ จำานวน 30 ข้อ ประกอบ
ด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการบทเรียน ด้าน
เนื้อหาและการนำาเสนอ ด้านการออกแบบหน้าจอ
และการใช้สี ด้านกิจกรรมและแบบทดสอบ และ
ด้านกราฟิกและภาษา มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 
.72 ถึง.85 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .94 

 วิธีดำาเนินการวิจัย 

 1. สร้างบทเรียนบนเครือข่ายในรูปแบบ
อเิลก็ทรอนกิสไ์ฟลแ์ละทำาการสง่ขอ้มลูไปยงัเครือ่ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยใช้ URL http://www.

bc.msu.ac.th/acclearning 

 2. ทำาการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 
ทัง้สองกลุม่ โดยใชแ้บบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน และแบบทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 

 3. แจกคู่มือชี้แจงการเข้าใช้บทเรียนบน
เครือข่ายพร้อม username และ password แก่
นิสิตกลุ่มทดลอง 

 4. ให้นิสิตกลุ่มทดลองเรียนจากบทเรียน
บนเครอืขา่ย ใชเ้วลาในการเรยีน 1 ภาคการศกึษา 
ใหท้ำาแบบฝกึหดัจนครบทัง้ 10 หนว่ยการเรยีน และ
กลุม่ควบคมุเรยีนตามปกต ิใชเ้วลาในการเรยีน 15 
สัปดาห์ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 45 ชั่วโมง และให้ทำา
แบบฝึกหัดจนครบทั้ง 10 หน่วยการเรียน 

 5. ทำาการทดสอบหลังเรียน (post-test) 
ทั้งสองกลุ่ม เมื่อสิ้นสุดภาคการเรียนโดยใช้แบบ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบ
ความสามารถในการคดิวเิคราะหซ์ึง่เปน็ชดุเดยีวกนั
กบัที่ใชท้ดสอบกอ่นเรยีน และใหน้สิติกลุม่ทดลอง
ทำาแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียน
บนเครือข่าย 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียน
บนเครือข่าย โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และร้อยละ 

 2. วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของบท
เรียนบนเครือข่าย โดยการใช้สูตรคำานวณหาค่า
ดัชนีประสิทธิผล 

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยีนและความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
ระหว่างการเรยีนดว้ยบทเรยีนบนเครอืขา่ยกบัการ
เรียนตามปกติ โดยใช้ Hotelling T2 

 4. วิเคราะหค์วามพงึพอใจของนสิติทีม่ตีอ่
การเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยการหาค่า
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เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 
 1. บทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาระเบียบ
วิธีวิจัยธุรกิจ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.30/87.26 
และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.676 

 2. นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย 
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการ
คดิวเิคราะห ์สงูกวา่นสิติทีเ่รยีนตามปกตอิยา่งมนียั
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .025 

 3. นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย 
มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล 
 1. บทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาระเบียบ
วิธีวิจัยธุรกิจ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.02/87.26 
หมายความว่า นิสิตได้คะแนนเฉลี่ยจากการทำา
แบบฝึกหัด คิดเป็นร้อยละ 83.02 และคะแนน
จากการทำาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 87.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด
ไว้ 80/80 ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ เนื่องจากบท
เรียนบนเครือข่ายที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ได้นำาเสนอ
โดยใช้อักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้ภาพ
เคลื่อนไหว และเสียงประกอบ ในลักษณะของสื่อ
หลายมิติ (hypermedia) โดยอาศัยเทคโนโลยี
ของเว็บในการถ่ายทอดเนื้อหา ผู้เรียนที่เรียนจาก
บทเรียนบนเครือข่ายจะศึกษาเนื้อหาในลักษณะ
ออนไลน ์ซึง่สามารถเรยีนไดท้กุเวลา เลอืกทบทวน
หรือเรียนซ้ำาในบทเรียนที่สนใจได้ตามต้องการ 
และผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายตามหลัก
การพื้นฐานสำาคัญของการพัฒนาโปรแกรมบท
เรียนของไชยยศ เรืองสุวรรณ (2550: 77-86) 
ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา 

นำาไปใช้/ทดลองใช้ และประเมินและปรับปรุง
แก้ไข ทุกขั้นตอนของการพัฒนาบทเรียนบน
เครือข่ายได้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญให้สมบูรณ์มากที่สุดก่อนนำาไป
ใช้กับกลุ่มทดลอง ทำาให้บทเรียนบนเครือข่ายมี 
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ดรณุนภา นาชยัฤทธิ ์เผชญิ กจิระการ และรงัสรรค ์
โฉมยา (2550: 81) ที่ได้วิจัยผลการเรียนรู้จาก 
บทเรียนมัลติมีเดียบนระบบเครือข่ายที่พัฒนา
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยกีารศกึษาในห้องเรยีนของนิสติปรญิญา
ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา 
พบว่า บทเรียนมัลติมีเดียบนระบบเครือข่ายมี
ประสทิธภิาพเทา่กบั 81.11/80.94 และสอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของแจม่จนัทร ์วังแพน (2546: 129) 
ที่ได้พัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่าย วิชาการ
วิจัยและทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ศกึษา พบว่า บทเรยีนบนระบบเครอืขา่ยทีม่ขีอ้มลู
ป้อนกลับแบบอธิบายคำาตอบ และที่มีข้อมูลป้อน
กลับแบบเฉลยคำาตอบ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.43/80.76 และ 81.18/80.11 ตามลำาดับ 

 2. บทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาระเบียบ
วิธีวิจัยธุรกิจ มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.676 
แสดงว่านิสิตมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 67.60 ทั้งนี้เนื่องจากนิสิตสามารถควบคุม
การเรยีน เลอืกวธิกีารเรยีนทีม่ีความถนัดและตรง
ตามความสนใจหรอืความตอ้งการของตนเอง เชน่ 
การเลือกเวลาเรียน การเลือกเนื้อหาที่สนใจ การ
ทบทวน การทราบผลการประเมินทันที นอกจาก
นี้นิสิตสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน เช่น การ
โต้ตอบ การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่น จึงมีผล
ทำาให้นิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Mizendo and Evans (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 
2547: 48, อ้างอิงมาจาก Bradley, 1983) ที่ไดส้รปุ
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ว่าการควบคุมบทเรียนและความเร็วในการเรียน 
ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ควบคุมการฝึกปฏิบัติ
ดว้ยตวัของผูเ้รยีนเอง และให้ผู้เรยีนมีโอกาสเลอืก
วิธีการเรียนที่เหมาะสมกับความถนัดและความ
ต้องการของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
บทเรียนให้มากที่สุด ซึ่งจะทำาให้เกิดกิจกรรมการ
เรียนที่กระฉับกระเฉงยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลงาน
วิจัยของของคชากฤษ เหลี่ยมไธสง (2546: 120-
127) ที่ได้เปรียบเทียบผลการเรียนรู้จากบทเรียน
โปรแกรมการเรยีนการสอนผ่านเวบ็ทีม่โีครงสรา้ง
ต่างกัน ของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พบว่า บทเรียน
โปรแกรมการเรยีนการสอนผ่านเวบ็ทีม่โีครงสรา้ง
แบบลำาดับขัน้ มดีชันปีระสทิธผิลเทา่กบั 0.60 และ
บทเรียนโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บที่มี
โครงสรา้งแบบใยแมงมมุ มดีชันปีระสทิธผิลเทา่กบั 
0.61 

 3. นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย 
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ มีคะแนนเฉลี่ยผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านิสิตที่เรียนตามปกติ
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .025 เป็นไปตาม
สมมตฐิานของการวจัิย เนือ่งจากบทเรยีนบนเครอื
ข่ายเป็นสื่อการเรียนที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจาก
การเรยีนตามปกต ินสิติมอีสิระในการควบคมุการ
เรียนด้วยตนเอง สามารถเลือกรูปแบบการเรียนที่
เหมาะสมกับตนเอง ควบคุมการทำาแบบฝึกหัดได้
ด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้เนื้อหาท่ีไม่เข้าใจโดย 
การทบทวนบทเรียนได้หลายๆ ครั้ง ทำาให้นิสิต 
ตื่นตัวในการเรียน จึงมีความเข้าใจเนื้อหามากขึ้น 

 นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่านิสิตที่
เรียนตามปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.025 เนื่องจากนิสิตสามารถแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นซึ่งกันและกัน สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่ม
เติมจากเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องได้ ทำาให้เกิดความ

คิดที่หลากหลาย เกิดการพัฒนาทางความคิด ซึ่ง
เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความรู้ความคิด 
(cognitive structure) คือ การพัฒนาความคิด
หลังจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
ส่งผลให้มีความสามารถในการคิดเพิ่มสูงขึ้น 
(ประสาท อิศรปรีดา, 2547: 45-47) 

 4. นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย 
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ มีความพึงพอใจโดย
รวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากบทเรียนบนเครือข่ายที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
นิสิตมีอิสระในการเรียนคือสามารถเรียนได้ทุกที่ 
ทุกเวลาตามต้องการ ประกอบกับได้รวบรวมสื่อที่
หลากหลายเขา้ดว้ยกนั เชน่ ขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพ
เคลื่อนไหว การออกแบบที่มีความสมบูรณ์ ทำาให้
นิสิตเกิดความสนุกสนานในการเรียน สามารถรับ
รู้เน้ือหาได้อย่างเต็มที่ นิสิตได้รับการตอบสนอง
ความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจ (ไชยยศ  
เรืองสุวรรณ, 2548: 161-181) จึงมีความ 
พึงพอใจในการเรียนรู้ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของสยาม จวงประโคน (2547: 93)  
ที่ได้เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบน
เครือข่ายแบบเว็บต่างกันในรายวิชาสังคีตนิยม  
ของนิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
ระหว่างนสิติทีเ่รยีนในกลุม่สาขาวิชาตา่งกนั พบว่า  
หลังจากเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย นิสิต 
มีความพึงพอใจในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการสร้างบทเรียนบน
เครือข่าย 

  1.1 การเลือกเนื้อหาที่จะนำามาสร้าง
บทเรยีนบนเครอืขา่ยนัน้ ผูวิ้จยัตอ้งศกึษาหลกัสตูร
และศึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
เรยีนการสอน เพือ่นำาปญัหาเหลา่นีม้าประกอบการ
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ตัดสินใจในการสร้างบทเรียนบนเครือข่าย 

  1.2 ผู้วิจัยควรเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการสร้างบทเรียนบนเครือข่าย 
เช่น เนื้อหาที่นิสิตสงสัย คำาถามต่างๆ 

  1.3 ควรศึกษาบทเรียนบนเครือข่าย
ที่มีผู้ทำาการวิจัยไว้แล้ว และทดลองใช้บทเรียนบน
เครือข่ายนั้น หาจุดดีและจุดเสียเพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างบทเรียนบนเครือข่ายต่อไป 

 2. ขอ้เสนอแนะในการนำาบทเรยีนบนเครอื
ข่ายไปใช้ 

 กอ่นนำาบทเรยีนบนเครอืขา่ยไปใชก้บันสิติ 
ควรให้นิสิตศึกษาคู่มือการใช้ให้ละเอียดพร้อมกับ

ตรวจสอบระบบปฏิบัติการให้ถี่ถ้วนไปด้วยกันเพื่อ
ให้นิสติคุน้เคย มฉิะน้ันอาจเกดิปญัหาในการปฏิบตัิ
ซึ่งจะทำาให้เกิดความล่าช้าในการทดลอง 

 3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

 3.1 ควรพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายที่
มีประสิทธิภาพในรายวิชาอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนในกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ 

 3.2 ควรศกึษาขอ้จำากดัและผลกระทบของ
การเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
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การเปรียบเทียบผลการเรียน เรื่องตรรกศาสตร์ ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์และการเรียน
แบบปกติ 
Comparisons of Learning Outcomes Entitled “Logic” of  
Matthayomsueksa 4 Student Who Learned Using WebQuest 
and Conventional Approach 

บังอร สุริยคุปต์1, สังคม ภูมิพันธุ์2, ชยากานต์ เรืองสุวรรณ3 
Bungon Suriyakup1, Sangkom Pumipuntu2, Chayakan Ruangsuwan3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่องตรรกศาสตร์ ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนแบบเว็บเควสท์ที่พัฒนาขึ้น และ 
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์กับการเรียนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2553 จำานวน 78 คน จาก 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม แล้วจับสลากเป็นกลุ่มทดลอง 1 
ห้องเรียน จำานวน 40 คน เรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จำานวน 38 คน 
เรียนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนแบบเว็บเควสท์ แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และ
แบบวดัเจตคตติอ่วชิาคณติศาสตร ์สถติทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
ร้อยละ และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test (independent samples) สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ 
Hotelling T2 

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

 1. บทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่องตรรกศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.70/81.05 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6717 

 2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แต่นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน 

คำาสำาคัญ: บทเรยีนแบบเวบ็เควสท,์ การเรยีนแบบปกต,ิ ความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณติศาสตร,์ 
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to develop WebQuest entitled “logic” with a  
required efficiency of 80/80 and to find out an effectiveness index of the developed  
WebQuest, and 2) to compare learning achievement, mathematical reasoning abilities  
and mathematics attitudes of the students who learned using WebQuest and conventional 
approach. The sample used in this study consisted of 78 Matthayomsueksa 4 students from  
2 classrooms attending Sahatsakhansueksa School in the first semester of the academic year 
of 2010 obtained using the cluster random sampling technique. They were divided by simple 
random sampling technique into two groups, one experimental group of one classroom,  
38 students learned using the WebQuest and one control group of one classroom, 40  
students learned using the conventional approach. The instruments used in the study were:  
WebQuest, plans for conventional approach, a learning achievement test, a mathematical 
reasoning ability test, and a scale on mathematics attitude. The statistics used for analyzing 
the data were mean, standard deviation, percentage, and t-test (independent samples), 
Pearson’s product moment correlation, and Hotelling T2 were employed for testing hypotheses. 

 The results of the study were as follows: 

 1. The developed WebQuest entitled “logic” for Matthayomsueksa 4 had an efficiency 
of 82.70/81.05 and an effectiveness index of 0.6717. 

 2. The students who learned using the WebQuest showed higher learning  
achievement and mathematical reasoning abilities than those who learned using the  
conventional approach at the .05 level of significance. However, both groups of the students 
did not show mathematics attitudes differently. 

Keywords: WebQuest, conventional approach, mathematical reasoning ability, mathematics 
attitude 
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บทนำา 
 เว็บเควสท์ (WebQuest) เป็นเว็บท่ีมี
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สำาเรจ็รูปในลกัษณะกจิกรรมการสบืเสาะ (inquiry  
oriented activities) ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ส่วนใหญ่
หรอืทัง้หมดจาก world wide web ผู้เรยีนสามารถ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่กำาหนดไว้ (สมศรี 
ตั้งมงคลเลิศ, 2547: เว็บไซต์) โดยผ่านขั้นตอน
การเรยีน 6 ขัน้ ไดแ้ก่ บทนำา ภารกจิ กระบวนการ 
แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล และสรุป (วสันต์  
อติศัพท์, 2546: 52-55) ซึ่งครู ผู้สอนหรือ 
ผู้ออกแบบบทเรียนเป็นผู้จัดกลุ่ม เรียบเรียง และ
ลำาดับความรู้ต่างๆ ให้อำานวยความสะดวกแก่ 
ผู้เรียนได้เข้าถึงความรู้นั้นๆ อย่างเป็นระบบ เป็น
ขั้นตอน มีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน ซึ่งพบว่าเว็บเควสท์ช่วย
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้
ปัญหา และทักษะการคิดขั้นสูง (อนุสรา เสนไสย,  
2550: 52) นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบ 
เว็บเควสท์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ข้ึน  
(จุรีย์รัตน์ สิงห์สมบัติ เผชิญ กิจระการ และวิรัตน์ 
พงษ์ศิริ, 2551: 86) และยังพบว่าเว็บเควสท์เป็น
นวัตกรรมท่ีสามารถนำาไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเพื่อช่วยให้เยาวชนบรรลุ
จุดมุ่งหมายได้เป็นอย่างดี (สมศรี ตั้งมงคลเลิศ, 
2550: 15) 

 ผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2552 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท้ังในระดับ
ประเทศ ระดับจังหวัด และระดับโรงเรียน มี
คะแนนเฉลี่ยต่ำากว่าร้อยละ 30.00 (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2553: เว็บไซต์) 
มีสาเหตุจากครูสอนด้วยวิธีการที่ไม่หลากหลาย 

เน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์เป็นนามธรรม บางเรื่อง
ยากเกินที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย และเนื้อหา
มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเน่ืองทำาให้ผู้เรียนที่
ไม่เข้าใจตั้งแต่ต้นเกิดความเบื่อ ไม่อยากเรียน
คณิตศาสตร์ ส่งผลให้ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการ
เรียนคณิตศาสตร์ (นิวัฒน์ สาระขันธ์, 2545: 45) 
รวมทั้งสื่อการเรียนรู้มีน้อย ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการ
ทอ่งจำาและขาดการบรูณาการ (อธปิตัย ์คลีส่นุทร, 
2546: 7-8) ดังนั้น การพัฒนาวิธีการสอนและสื่อ
ที่ทันสมัย จึงเป็นสิ่งสำาคัญในการจัดการเรียนรู้  
ผู้วิจัยจึงนำาแนวคิดแบบเว็บเควสท์มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
ตรรกศาสตร ์ให้นักเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากสือ่ทีท่นัสมยั
ซึ่งช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนแบบเว็บเควสท์ 
เรื่องตรรกศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 และศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
แบบเว็บเควสท์ที่พัฒนาขึ้น 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์และ
การเรียนแบบปกติ 

สมมติฐานของการวิจัย 
 นั ก เ รี ยนที่ เ รี ยนด้ ว ยบท เรี ยนแบบ 
เว็บเควสท์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
สามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และ
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียน
ด้วยการเรียนแบบปกติ 
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วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม 1 (ค 30201) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการ
ศกึษา 2553 จำานวน 342 คน จากโรงเรยีนในสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จำานวน 3 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อำาเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาโดยการสุ่มแบบ
กลุ่ม (cluster random sampling) แล้วจับสลาก
ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จำานวน 38 คน 
เปน็กลุม่ทดลอง เรยีนด้วยบทเรยีนแบบเวบ็เควสท ์
และนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4/3 จำานวน 40 คน 
เป็นกลุ่มควบคุม เรียนด้วยการเรียนแบบปกติ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. บทเรียนแบบเว็บเควสท์  เรื่ อง
ตรรกศาสตร์ จำานวน 11 บทเรียน 

 2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
จำานวน 11 แผน 

 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่า
อำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .40 ถึง 1.00 ค่าความ
ยากตัง้แต ่.21 ถงึ .70 และคา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั
เท่ากับ .73 

 4. แบบทดสอบความสามารถในการให้
เหตผุลทางคณติศาสตร ์ชนดิเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
จำานวน 30 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนกรายข้อตัง้แต ่.24 
ถึง .72 ค่าความยากตั้งแต่ .26 ถึง .74 และค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .69 

 5. แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 
ระดับ จำานวน 20 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนกตัง้แต ่.41 

ถึง .84 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .94 

 การดำาเนินการวิจัย 

 1. นำาบทเรียนแบบเว็บเควสท์ที่พัฒนาขึ้น 
ติดตั้งบนเว็บไซต์ http://www.kruoon.com 

 2. แจ้งจุดประสงค์การวิจัยให้นักเรียน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทราบ 

 3. ทำาการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 
ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบทดสอบความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

 4. ชี้แจงการเข้าเรียนบทเรียนแบบ 
เว็บเควสท์ให้นักเรียนกลุ่มทดลองทราบและแจก
คูม่อืการใชบ้ทเรยีนดงักลา่ว ใหน้กัเรยีนลงทะเบยีน
เรียนโดยกำาหนดรหัสประจำาตัวและรหัสผ่าน 
ด้วยตนเอง 

 5. นกัเรยีนกลุม่ทดลองเรยีนดว้ยบทเรยีน
แบบเว็บเควสท์ ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 18 ชั่วโมง 

 6. นักเรียนกลุ่มควบคุมเรียนแบบปกติ 
โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำาเนินการสอนตามขั้นตอนที่
กำาหนดไว้ในแผนการเรียนรู้ ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 
18 ชั่วโมง 

 7. ทำาการทดสอบหลังเรียน (post-test) 
ทัง้ 2 กลุม่ เมือ่สิน้สดุการเรยีน โดยใชแ้บบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบความ
สามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็น
ชดุเดยีวกนักบัที่ใชท้ดสอบกอ่นเรยีน จากนัน้ใหท้ำา
แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบ
เว็บเควสท์ โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และร้อยละ 

 2. การวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของบท
เรยีนแบบเว็บเควสท ์โดยการใชส้ตูรคำานวณหาคา่
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ดัชนีประสิทธิผล 

 3. การหาความสมัพนัธร์ะหวา่งผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดย
ใช้สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product 
moment correlation) 

 4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนท่ีเรียนด้วยบทเรียนแบบ
เว็บเควสท์ และนักเรียนที่เรียนแบบปกติ โดยใช้
สถิติ Hotelling T2 

 5. เปรยีบเทยีบเจตคตติอ่วชิาคณติศาสตร์
ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ 
และนักเรียนที่เรียนแบบปกติ โดยใช้สถิติ t-test 
(independent samples) 

ผลการวิจัย 
 1. บทเรียนแบบเว็บเควสท์  เรื่ อง
ตรรกศาสตร ์ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่4 มีประสทิธภิาพ
เท่ากับ 82.70/81.05 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.6717 

 2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบ
เว็บเควสท์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความ
สามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงกว่า
นักเรียนที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แต่นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีเจตคติ
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน 

อภิปรายผล 
 1. บทเรียนแบบเว็บเควสท์  เรื่ อง
ตรรกศาสตร ์ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่4 มีประสทิธภิาพ
เท่ากับ 82.70/81.05 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่
กำาหนดไว้ เนื่องจากผู้วิจัยได้ดำาเนินการสร้างบท

เรียนอย่างเป็นระบบตามหลักการพัฒนาบทเรียน
บนเครือข่าย ซึ่งมี 5 ขั้น คือ วิเคราะห์ (analyze) 
ออกแบบ (design) พัฒนา (develop) นำาไปใช้/
ทดลองใช้ (implement/tryout) และประเมิน 
และปรับปรุงแก้ไข (evaluation) (ไชยยศ  
เรืองสุวรรณ, 2552: 124-133) ซึ่งทุกขั้นตอน 
ได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง  
เหมาะสมทั้ งด้ านการใช้ภาษาและรูปแบบ
โครงสร้างของสื่อแต่ละประเภทจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้านสื่อ
การสอน และด้านการวัดผล แล้วนำามาปรับปรุง
แก้ไข ทดลองใช้ และทำาการประเมินบทเรียน 
บทเรียนแบบเว็บเควสท์จึงเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยกระบวนการกลุ่มผ่าน
สถานการณ์ที่กำาหนดไว้อย่างเป็นขั้นตอน ทำาให้
บทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำาหนด  
ซึ่ งสอดคล้ องกับผลการวิ จั ยของจุ รี ย์ รั ตน์   
สิงห์สมบัติ เผชิญ กิจระการ และวิรัตน์ พงษ์ศิริ 
(2551: 86) ที่ได้วิจัยผลการเรียนรู้ เรื่องกรด-
เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน
ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ พบว่า 
บทเรียนแบบเว็บเควสท์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.90/87.30 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ปิยนาถ ศรบุญลา (2552: 151) ที่ได้วิจัยผล
การเรียนโดยใช้บทเรียนแบบเว็บเควสท์และการ
สอนแบบโครงงาน เรื่องการจัดการฐานข้อมูล
เบื้องต้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
วิเคราะห์ และทักษะการสืบเสาะ ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 พบว่า บทเรียนแบบ 
เว็บเควสท์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.55/80.63 

 2. บทเรียนแบบเ ว็บเควสท์  เรื่ อง
ตรรกศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.6717 หมายความว่า หลัง
การเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ นักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 67.17 
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เนือ่งจากบทเรยีนแบบเวบ็เควสทม์ลีำาดบัการเรยีน
อย่างเป็นระบบ ได้แก่ บทนำา งาน กระบวนการ 
แหล่งข้อมูล ประเมินผล และบทสรุป (นวลนดา 
สงวนวงษ์ทอง, 2547: 41-42) ทำาให้บทเรียนเร้า
ความสนใจ เรียนรู้ได้รวดเร็ว จำาเนื้อหาได้แม่นยำา
เพราะเนื้อหาในบทเรียนแบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้
ย่อยๆ ไว้อย่างชัดเจน สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง
โดยไม่จำากัดเวลาและสถานที่ สามารถควบคุม
การเรียน ทบทวน และทำาแบบฝึกหัดได้ตามความ
ต้องการ จึงทำาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการ 
เรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอัครเจตน์  
สีหะวงษ์ (2551: 100) ที่ ได้เปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิจารณญาณ 
เรื่องการศึกษาพรรณไม้เชิงอนุรักษ์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนแบบ 
เวบ็เควสท์กบับทเรยีนบนเครอืขา่ย พบวา่ บทเรยีน
แบบเว็บเควสท์มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.56 
และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของปยินาถ ศรบญุลา 
(2552: 151) พบว่า บทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง
การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5931 

 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียน
ด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่องตรรกศาสตร์ มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบ
ปกต ิอย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผลการ
วิจัยเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย เนื่องจาก
บทเรียนแบบเวบ็เควสทท์ีพ่ฒันาข้ึนเปน็สือ่ทีแ่ปลก
ใหม่ แหล่งข้อมูลมีภาพเคลื่อนไหวทั้งแบบ 2 มิติ 
และ 3 มิติ ทำาให้นักเรียนมองเห็นเป็นรูปธรรม ที่
สำาคัญ คือ ทุกบทเรียนมีขั้นตอนการเรียนรู้ง่ายๆ 
ไม่ซับซ้อน แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่อยู่บนระบบ
อนิเทอรเ์นต็ ซึง่ครผููส้อนไดค้ดัเลอืกวา่เปน็เวบ็ไซต์
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนท้ังด้านเนื้อหาและการนำา
เสนอ โดยเนื้อหาของบทเรียนจะครอบคลุมตาม
โครงสร้างเนื้อหาและผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

สำาหรับการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูล (information 
sources) บนเว็บไซต์ต่างๆ ครูผู้สอนได้เชื่อม
โยงให้หลากหลายและลึกซึ้งมากกว่าที่หลักสูตร
กำาหนดไว้เสมอืนกบันักเรยีนไดเ้รยีนรูก้บัครหูลายๆ 
คน หลายโรงเรียน จึงเป็นบทเรียนที่ส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพด้วยตนเอง 
นกัเรยีนมคีวามตืน่ตวัและกระตอืรอืรน้ในการเรยีน
รู้ ทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของปิยนาถ ศรบุญลา (2552: 151) 
พบว่า นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 ทีเ่รยีนดว้ยบท
เรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่องการจัดการฐานข้อมูล
เบือ้งตน้ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่านักเรยีน
ที่เรียนแบบโครงงานอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของอนสุรา 
เสนไสย (2550 : 74) ที่ได้วิจัยผลของการเรียน 
การสอนแบบสืบสอบร่วมกับการใช้บทเรียน 
เว็บเควสท์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษา พบว่า  
นักเรียนกลุ่มที่เรียนแบบสืบสอบร่วมกับการใช้
บทเรียนเว็บเควสท์มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะการหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา  
สูงกว่ากลุ่มที่ เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Chuo (2004: 1230-A) ที่ได้
ศึกษาผลของเว็บเควสท์ที่มีต่อการแสดงออกและ
ความเข้าใจการเขียนภาษาอังกฤษสำาหรับชาว 
ต่างประเทศระหว่างวิธีการสอนแบบปกติและ 
วิธีการสอนแบบเว็บเควสท์ พบว่า ผู้เรียนแบบ 
เว็บเควสท์มีการแสดงออกสูงกว่าผู้เรียนแบบปกติ 

 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียน
ด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่องตรรกศาสตร์ มี
ความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณติศาสตรส์งู
กว่านกัเรยีนทีเ่รยีนแบบปกต ิอยา่งมนียัสำาคญัทาง
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สถติทิีร่ะดับ .05 เนือ่งจากบทเรยีนแบบเวบ็เควสท์
สามารถอธิบายเรื่องราวที่เป็นนามธรรมให้เป็น
รูปธรรมได้ชัดเจน นักเรียนมีบทบาทในบทเรียน
ในรูปบทบาทสมมุติ มีการสร้างสถานการณ์ท่ีน่า
สนใจ นักเรียนจึงร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น 
บทเรียนสนับสนุนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และการประมาณค่า (วสันต์ อติศัพท์, 2546: 
58-59) ทำาให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด
และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ นอกจาก
นี้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ 
สะดวก เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เมื่อไม่เข้าใจหรือ
ไม่ได้มาเรียนในเนื้อหาส่วนใดก็สามารถย้อนกลับ
ไปทบทวน ศึกษาเพ่ิมเติมในเนื้อหาส่วนนั้นๆ ได้ 
จึงทำาให้มีความเข้าใจและสามารถพัฒนาความ
สามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

 5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียน
ดว้ยบทเรยีนแบบเวบ็เควสทแ์ละการเรยีนแบบปกต ิ
เรือ่งตรรกศาสตร ์มเีจตคตติอ่วชิาคณติศาสตรไ์ม่
แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัย เนื่องจากเจตคติเป็นความรู้สึกท่ีไม่
ค่อยเปลี่ยนแปลงง่ายๆ เป็นความรู้สึกที่ค่อนข้าง
คงที่ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 
58-59) ดังนั้น แม้ว่าบทเรียนแบบเว็บเควสท์จะ
ใช้ง่าย สะดวก ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย มีภาพ เสียง
ประกอบชัดเจน มีความสนุกสนาน ไม่เครียดกับ
การเรียน แต่มีระยะเวลาเรียนเพียง 18 ชั่วโมง 
จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกต่อวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนได้มากนัก เม่ือเปรียบ
เทียบกับการเรียนแบบปกติซึ่งเป็นการสอนตาม
คูม่อืการสอนวชิาคณติศาสตรข์องสถาบนัสง่เสรมิ
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่ผ่านกระบวนทดลองใช้มานาน จึง

ทำาให้เจตคติของนักเรียนทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่าง
กนั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของโชตกิา เรอืงแจม่ 
(2550: 54) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนและเจตคตติอ่วิชาฟสิกิสข์องนักเรยีน 
ระหว่างการเรยีนโดยใชบ้ทเรยีนออนไลน์ผา่นเครอื
ข่ายอินเทอร์เน็ตกับการเรียนแบบปกติในชั้นเรียน 
พบว่า เจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนทั้งสอง
กลุ่มไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช ้

 1 . 1  ค รู ผู้ ส อนคว ร เ ต รี ย ม เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายให้พร้อม และให้
ผู้เรียนทดลองเข้าใช้บทเรียนก่อนทุกเครื่อง ทุก
บทเรียน เพื่อป้องกันปัญหาความไม่พร้อมของ
คอมพิวเตอร์ 

 1.2 ควรกำากบัตดิตามผูเ้รยีนอยา่งใกลช้ดิ 
และคำานงึถงึความสามารถในการเรยีนรูแ้ละความ
แตกต่างกันด้านเพศ 

 1.3 ควรจัดตารางเรียนของนักเรียนทั้ง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมให้อยู่ในช่วงเช้าหรือ
บ่ายเหมือนกันทั้งสองกลุ่ม 

 2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวิจยัครัง้ตอ่ไป 

 2.1 ควรวิจัยและพัฒนาบทเรียนแบบ 
เว็บเควสทใ์นรายวิชา เน้ือหา และนักเรยีนในระดบั
ชั้นที่แตกต่างกันไป 

 2.2 ควรวิจัยโดยใช้ช่วงเวลาทดลองที่
ยาวนานมากขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบ
เว็บเควสท์และแบบปกติ 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดสังเคราะห์และการรู้
สารสนเทศของนสิิตระดบัปรญิญาตรทีีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนออนไลนแ์บบ 
Big 6 Skills กับบทเรียนออนไลน์แบบปกติ 
Comparisons of Learning Achievement, Synthetic Thinking  
and Information Literacy of Undergraduate Students  
Who Learned Using Big 6 Skills Online Courseware and  
Conventional Courseware 

อมต ชุมพล1, สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ2, ลักขณา สริวัฒน์3 
Amata Choompol1, Sutthipong Hoxsuwan2, Lakkhana Sariwat3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ Big 6 Skills และบทเรียน
ออนไลน์แบบปกติ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์
ทั้งสองแบบ และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดสังเคราะห์ และการรู้สารสนเทศของ
นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบ Big 6 Skills และบทเรียนออนไลน์แบบปกติ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสังคมศึกษา จำานวน 38 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
จำานวน 44 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 0503 101 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษาร่วม
สมัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จากการสุ่มแบบกลุ่ม แล้วสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองที่ 1 
คือ นิสติสาขาวชิาสงัคมศึกษา เรียนด้วยบทเรียนออนไลนแ์บบ Big 6 Skills และกลุม่ทดลองที่ 2 คอื นิสติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ บทเรียนออนไลน์ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบความคิดสังเคราะห์ 
และแบบทดสอบการรู้สารสนเทศ สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ร้อยละ และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-test (one-way MANOVA) 

 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

 1. บทเรียนออนไลน์แบบ Big 6 Skills และบทเรียนออนไลน์แบบปกติที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.89/85.05 และ 83.80/82.95 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6520 และ 0.6261 ตามลำาดับ 

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2, 3 รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1 M. Ed. Candidate in Educational Technology, Faculty of Education, Mahasarakham University 
2, 3 Associate Professor, Faculty of Education, Mahasarakham University
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 2. นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบ Big 6 Skills มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรู้
สารสนเทศสูงกว่านิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .011 แต่
นิสิตทั้งสองกลุ่มมีการคิดสังเคราะห์ไม่แตกต่างกัน 

 

คำาสำาคัญ: บทเรียนออนไลน์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การคิดสังเคราะห์, การรู้สารสนเทศ 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to develop Big 6 Skills online courseware and 
conventional courseware with required efficiencies of 80/80 and to determine effectiveness 
indices of the developed online coursewares, and 2) to compare learning achievement,  
synthetic thinking, and information literacy of the students who learned using Big 6 Skills 
online courseware and the conventional courseware. The sample consisted of the 38  
first-year social studies major and 44 educational technology major undergraduate students  
who enrolled 0503 101 Educational Technology and Communication in Contemporary  
Education course in the second semester of the academic year 2008, obtained using the 
cluster random sampling technique. The sample were divided into 2 experimental groups by 
simple random sampling technique. The experimental group 1 was the social studies major 
undergraduate students used Big 6 Skills online courseware, and the experimental group 2 was 
the educational technology major undergraduate students used conventional courseware. The 
instruments used for collecting data were online courseware in both forms, an achievement  
test, an synthetic thinking test, and an information literacy test. The statistics used for  
analyzing the data were mean, standard deviation, percentage, and F-test (one-way MANOVA) 
was employed for testing hypotheses. 

 The results of the research were as follows: 

 1. The developed Big 6 Skills online courseware and the conventional courseware 
had efficiencies of 83.89/85.05, 83.80/82.95 and had effectiveness indices of 0.6520, 0.6261, 
respectively. 

 2. The students who learned using the Big 6 Skills online courseware showed higher 
learning achievement and information literacy than those who learned using the conventional 
courseware at the .011 level of significance. However, the two groups did not show synthetic 
thinking differently. 

Keywords: online courseware, Big 6 Skills, learning achievement, synthetic thinking,  
information literacy 
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บทนำา 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน
อินเทอร์เน็ตเป็นรูปแบบที่ช่วยพัฒนาการคิด
อย่างมีระบบ (high-order thinking skills) โดย
เฉพาะทักษะการสืบค้น (inquiry-based skills) 
การคิดเชิงวิเคราะห์ (analytical thinking) 
การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหาและการคิด
อย่างมีอิสระ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541: 
59) นอกจากนี้ผู้เรียนยังต้องอาศัยการคิดเชิง
สังเคราะห์ (synthetic thinking) ที่จะช่วยให้
สามารถจัดระเบียบข้อมูลท่ีกระจัดกระจายใน
ความคิดได้อย่างเหมาะสม ทำาให้ช่วยลดระยะ
เวลาในการคิด ความคิดของผู้เรียนจะมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,  
2546: 21) และสิ่งสำาคัญในการเรียนรู้ในปัจจุบัน
ที่ต้องมี คือ การรู้สารสนเทศ (information 
literacy) เป็นการรู้ เ ก่ียวกับความต้องการ
สารสนเทศ การวิเคราะห์และรู้แหล่งสารสนเทศ
ตา่งๆ การประเมนิคณุภาพสารสนเทศที่ไดร้บัอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ทำาให้ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์
จากสารสนเทศได้ตรงวัตถุประสงค์ 

 บทเรียนออนไลน์แบบ Big 6 Skills 
มีแนวคิดมาจากการบูรณาการระหว่างทักษะ
สารสนเทศและทักษะคอมพิวเตอร์ การจัดการ
เรียนการสอนเน้นให้ผู้ เรียนแก้ปัญหาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นหา 
รวบรวม สังเคราะห์ นำาเสนอ และประมวลผล
สารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้ 6 
ขั้นตอน ได้แก่ การนิยามภาระงาน การกำาหนด
ยุทธศาสตร์ในการค้นหาสารสนเทศ การสืบค้น
และเข้าถึงสารสนเทศ การใช้สารสนเทศ การ
สังเคราะห์ข้อมูล และการประเมินผล (Eisenberg  
& Bergowitz, 1996: 97) บทเรียนออนไลน์แบบ 
Big 6 Skills จึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กับการส่งเสริมการ

เรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด การแก้ปัญหา สามารถ
จูงใจผู้เรียนด้วยการค้นหาสารสนเทศได้อย่าง
หลากหลายโดยไม่จำากัดเวลาการเรียนรู้และการ
ทบทวน ซึ่งสนองความต้องการของผู้เรียนที่แตก
ต่างกัน สำาหรับบทเรียนออนไลน์แบบปกติ เป็น
บทเรียนที่นำาเสนอในรูปแบบ hypermedia ซึ่ง
เปน็เทคนคิการเชือ่มโยงเนือ้หาหลกัดว้ยเนือ้หาอืน่
ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการเชื่อมโยงเป็นทั้งการเชื่อม
โยงข้อความไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือสื่อภาพ 
และเสียง (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2548: 115-136) 
ผู้เรียนสามารถเลือกสรรเน้ือหาบทเรียนได้อย่าง
หลากหลายเชน่เดยีวกนั ผูวิ้จัยเห็นความสำาคญัของ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิ
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำาการพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ทั้งสองแบบและเปรียบเทียบผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดสังเคราะห์และ 
การรู้สารสนเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนและการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ 
Big 6 Skills และบทเรียนออนไลน์แบบปกติ ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อศึกษา
ดชันปีระสทิธผิลของบทเรยีนออนไลนท์ัง้สองแบบ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การคิดสังเคราะห์และการรู้สารสนเทศของ
นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบ Big 6 Skills 
และบทเรียนออนไลน์แบบปกติ 

สมมติฐานของการวิจัย 
 นิสติทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนออนไลน์แบบ Big 
6 Skills และนสิติทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนออนไลนแ์บบ
ปกต ิมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน การคดิสงัเคราะห ์
และการรู้สารสนเทศ แตกต่างกัน 
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วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชา 0503 
101 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการ
ศึกษาร่วมสมัย (Educational Technology and  
Communication in Contemporary Education) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8 
สาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา 
จำานวน 38 คน และนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ศึกษา จำานวน 44 คน ซึง่ไดม้าโดยการสุม่แบบกลุม่ 
แล้วสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองที่ 1 ได้แก่ นิสิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
แบบ Big 6 Skills และกลุ่มทดลองที่ 2 ได้แก่ นิสิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์แบบปกติ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. บทเรียนออนไลน์แบบ Big 6 Skills 
และบทเรียนออนไลน์แบบปกติ แบบละ 5 หน่วย 
การเรียน 

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 50 ข้อ มีค่าความ
ยากตั้งแต่ .27 ถึง .77 ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ
ตั้งแต่ .23 ถึง .62 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .78 

 3. แบบทดสอบความคิดสังเคราะห์ ชนิด
ปรนัย 5 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ มีค่าความยาก
ตั้งแต่ .22 ถึง .78 ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ 
.22 ถึง .89 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .75 

 4. แบบทดสอบการรู้สารสนเทศ ชนิด
ปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ มีค่าความยาก
ตั้งแต่ .28 ถึง .78 ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ 
.22 ถึง .78 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .84 

 การดำาเนินการวิจัย 

 1. ผู้วิจัยนำาบทเรียนออนไลน์ทั้งสองแบบ
ที่พัฒนาขึ้นไปติดตั้งที่เครื่องแม่ข่าย (upload to 
server) 

 2. แนะนำาวิธีการเรียนแก่กลุ่มทดลองทั้ง
สองกลุ่ม และให้ทั้งสองกลุ่มทำาแบบทดสอบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (pre-test) 

 3. ให้กลุ่มทดลองที่ 1 เรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์แบบ Big 6 Skills กลุ่มทดลองที่ 2 เรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์แบบปกติ ทั้งสองกลุ่มใช้
ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด 16 ชั่วโมง 

 4. ทำาการทดสอบหลังเรียน (post-test)  
ทั้งสองกลุ่มเมื่อสิ้นสุดการเรียนทันทีโดยใช้
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นชุด
เดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน พร้อมกับใช้
แบบทดสอบการคิดสังเคราะห์ และแบบทดสอบ
การรู้สารสนเทศ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์ทัง้สองแบบ โดยการหาคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่ง
เบนมาตรฐาน และร้อยละ 

 2. การหาคา่ดชันีประสทิธผิลของบทเรยีน
ออนไลนท์ัง้สองแบบ โดยการใชส้ตูรคำานวณหาคา่
ดัชนีประสิทธิผล 

 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การคิดสังเคราะห์ และการรู้สารสนเทศ 
ระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบ Big 
6 Skills และกลุม่ทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนออนไลนแ์บบ
ปกติ โดยการใช้ F-test (one-way MANOVA) 

ผลการวิจัย 
 1 .  บทเรี ยนออนไลน์แบบ B ig 6 
Skills และบทเรียนออนไลน์แบบปกติที่พัฒนา
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ขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.89/85.05 และ 
83.80/82.95 มค่ีาดัชนปีระสทิธิผลเท่ากับ 0.6520 
และ 0.6261 ตามลำาดับ 

 2. นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบ 
Big 6 Skills มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรู้
สารสนเทศสงูกวา่นสิติทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนออนไลน์
แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .011 
แตนิ่สติท้ังสองกลุม่มกีารคดิสงัเคราะหไ์มแ่ตกตา่ง
กัน 

อภิปรายผล 
 1. บทเรียนออนไลน์แบบ Big 6 Skills 
และบทเรียนออนไลน์แบบปกติ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.89/85.05 และ 83.80/82.95 ตาม
ลำาดับ อยู่ในเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 80/80 เนื่องจาก
กระบวนการสร้างบทเรียนออนไลน์ทั้งสองแบบ  
ผูว้จิยัไดด้ำาเนนิการสรา้งอยา่งเปน็ระบบทกุขัน้ตอน
ตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนบนเครือ
ข่าย ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์หลักสูตรและ
เนื้อหา การกำาหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์
เนื้อหาและกิจกรรม การกำาหนดวิธีการนำาเสนอ  
และการกำาหนดขอบข่ายบทเรียน (ไชยยศ  
เรืองสุวรรณ, 2546: 84-89) บทเรียนออนไลน์ได้
ผ่านการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องทั้งด้าน
เนื้อหา สื่อการสอน และการวัดผล ดำาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ แล้ว
นำาไปทดลองใช้กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแบบ
หนึง่ตอ่หนึง่ และแบบกลุม่เลก็ แลว้นำามาปรบัปรงุ
และใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ทำาให้นิสิตได้พัฒนาทักษะ
สารสนเทศอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้บท
เรยีนออนไลน์มปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัผลการ
วจิยัของอดศิร กอ้นคำา (2549: 88) ได้เปรยีบเทียบ
ผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย วิชาการ
ออกแบบและพฒันามัลตมีิเดีย ทีมี่ผลตอ่การเรยีน
รู้ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีรูปแบบการเรียน

ต่างกัน พบว่า บทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.35/80.55 

 2. บทเรยีนออนไลน์แบบ Big 6 Skills และ
บทเรียนออนไลน์แบบปกติ มีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.6520 และ 0.6261แสดงว่านิสิตมีความ
ก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 65.20 และ 
62.61 ตามลำาดับ เนื่องจากบทเรียนออนไลน์แบบ 
Big 6 Skills นิสิตได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ค้นหาสารสนเทศและการนำาเสนอ ส่งผลให้นิสิต
ได้พัฒนาทักษะสารสนเทศซึ่งช่วยส่งเสริมการ
เรยีนรู ้สำาหรบัการเรยีนดว้ยบทเรยีนออนไลนแ์บบ
ปกติ นิสิตสามารถเลือกสรรเนื้อหาบทเรียนที่นำา
เสนอในรูปแบบ hypermedia ซึ่งมีการเชื่อมโยง
เนื้อหาหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ ภาพ เสียง จึง
เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถควบคุมการเรียนด้วย
ตนเอง โดยเลือกลำาดับเนื้อหาบทเรียนตามความ
ตอ้งการและเรยีนตามเวลาทีส่ะดวกและเหมาะสม
ของแต่ละคน ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบการสอนให้
สามารถเร้าความสนใจ เช่น มีภาพ สีสันสวยงาม 
และมีเสียง ทำาให้นิสิตจดจำาเนื้อหาในบทเรียนได้
แม่นยำาขึ้นซึ่งช่วยเพิ่มการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ แจ่มจันทร์ วังแพน (2548: 129-
130) ไดพ้ฒันาบทเรยีนบนระบบเครอืขา่ยวิชาการ
วิจัยและทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรการ
ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
พบว่า บทเรยีนบนระบบเครอืขา่ยทีพ่ฒันามคีา่ดชันี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.61 

 3. นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบ 
Big 6 Skills มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการรู้สารสนเทศสูงกว่านิสิตที่เรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .011 เป็นไปตามสมมติฐานของการ
วิจัย เน่ืองจากนิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
แบบ Big 6 Skills มีการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้
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จดหมายอเิลก็ทรอนกิส ์(E-mail) การสนทนากลุม่
ในอินเทอร์เน็ต (chat) มีการติดต่อสื่อสารเพื่อ 
ทำาความเข้าใจปัญหาให้ชัดเจนมากข้ึน (สุวิทย์  
มลูคำา และอรทยั มูลคำา, 2545: 64-65) ทำาให้นสิติ
มคีวามสนกุสนานในการเรยีน มสีว่นรว่มในการคดิ
และแก้ไขปัญหาร่วมกัน สำาหรับบทเรียนออนไลน์
แบบปกติที่พัฒนาข้ึน เน้นการสนับสนุนศักยภาพ
การเรยีนดว้ยตนเองตามลำาพงั (one alone) กลา่ว
คือ นิสิตเป็นผู้ควบคุมการเรียนตามความต้องการ
และความสามารถของตนเอง การจดัการเรยีนการ
สอนมคีวามยดืหยุ่นสงู เชน่ สามารถเข้าศกึษาด้วย
ตนเองได้ทุกสถานที่และทุกเวลาที่สะดวก นิสิตจึง
ต้องมีความรับผิดชอบและมีความกระตือรือร้นใน
การเรียน ผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะนำาและที่ปรึกษา 
เมือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งบทเรยีนออนไลนแ์บบ Big 
6 Skills และบทเรียนออนไลน์แบบปกติ จะเห็นว่า
นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบ Big 6 Skills 
จะได้ฝึกทักษะการสืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศ
มากกวา่ ทำาใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการรู้
สารสนเทศสงูกวา่นสิติทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนออนไลน์
แบบปกติ 

 4. นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบ 
Big 6 Skills และนิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
แบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยการคิดสังเคราะห์ไม่
แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย 
เนือ่งจากบทเรยีนทัง้สองแบบมกีารจดักระบวนการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นด้านความรู้ แต่การเน้นการคิด
สังเคราะห์ยังไม่มากพอ โดยนิสิตที่เรียนด้วยบท
เรียนออนไลน์แบบ Big 6 Skills จะเรียนรู้จาก
การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่ผู้สอนตั้งไว้ ซ่ึง
สถานการณส์ว่นใหญจ่ะมุง่เนน้ใหน้สิติไดร้บัความรู ้

ตามเน้ือหาของรายวิชา สำาหรับนิสิตที่เรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์แบบปกติ จะเรียนรู้จากเน้ือหา
ที่ผู้สอนจัดทำาขึ้น นิสิตได้ศึกษาเนื้อหาโดยตรง จะ
เห็นว่าบทเรียนออนไลน์ทั้งสองแบบมีเนื้อหาที่เป็น
วิธีแก้ปัญหาให้นิสิตเลือกใช้อยู่แล้ว จึงไม่จำาเป็น
ต้องคิดหาทางเลือกอื่นๆ ทำาให้ไม่สามารถกระตุ้น
ให้เกิดกระบวนการคิดสังเคราะห์ (เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศ์ศักดิ์, 2546: 24-37) ประกอบกับระยะ
เวลาในการเรียนบทเรียนออนไลน์ทั้งสองแบบไม่
เพียงพอต่อการพัฒนากระบวนการคิด จึงทำาให้
ความสามารถทางด้านการคิดสังเคราะห์ของนิสิต
ทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาบทเรยีนออนไลน์
ไปใช้งาน 

 การนำาบทเรียนออนไลน์ไปใช้งานนั้น
ต้องคำานึงถึงสภาพความเป็นจริงและความเป็น
ไปได้ในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่สำาหรับให้ผู้เรียนได้ใช้ในการ
เรียนว่ามีความพร้อมและเพียงพอหรือไม่ 

 2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ Big 
6 Skills ที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ และการคิด
วิจารณญาณ 

 2.2 ควรศกึษาขอ้จำากดัและผลกระทบของ
บทเรียนออนไลน์แบบ Big 6 Skills อย่างต่อเนื่อง
เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้เป็นสื่อการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 
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การศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจาก
องคก์ารกับพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิขององคก์าร: กรณศีกึษาพนกังาน
บริษัทเอ็กซอนโมบิล จำากัด 
A Study on Pattern of Relationship between Perceived  
Organizational Support with Organizational Citizenship  
Behavior: A Case Study of Staff in Exxon Mobil Co., Ltd.
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บทคัดย่อ 
 การวจิยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาสหสมัพนัธค์าโนนคิอลระหว่างการรบัรูก้ารสนับสนนุ
จากองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ และ 2) ศึกษาน้ำาหนักความสำาคัญคาโนนิคอล
ของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่ส่งผลซึ่งกันและกันกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำากัด จำานวนทั้งสิ้น 454 คน โดยการ
สุ่มแบบแบ่งชั้นตามอัตราส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการรับรู้ของพนักงานต่อการ
สนบัสนนุจากองค์การและลกัษณะพฤตกิรรมการเปน็สมาชกิขององคก์าร สถติทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติสหสัมพันธ์คาโนนิคอล 

 ผลการวิจัยพบ ดังนี้ 

 1. ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านผลตอบแทนและ
สวัสดิการ ความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า ความมั่นคงในการทำางาน จิตอารมณ์ และการปฏิบัติงาน 
กบัพฤตกิรรมการเปน็สมาชกิขององคก์ารดา้นการใหค้วามชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ การคำานงึถงึผูอ้ืน่ ความมนี้ำาใจ
นักกฬีา การใหค้วามรว่มมือ และความสำานกึในหนา้ที ่มคีา่สหสมัพนัธค์าโนนคิอล 5 ชดุ มคีา่เทา่กบั .519 

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



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 88 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2555 

.308 .183 .081 และ .020 ตามลำาดับ ซึ่งในชุดที่ 1 และชุดที่ 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส่วนชุดที่ 3 ชุดที่ 4 และชุดที่ 5 มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ 

 2. น้ำาหนักความสำาคัญคาโนนิคอลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การส่งผลซึ่งกันและกันกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ จำานวน 2 ชุด 

คำาสำาคัญ: แบบแผนความสมัพนัธ,์ การรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองคก์าร, พฤตกิรรมการเปน็สมาชกิของ
องค์การ 

Abstract 
 The purposes of this research were; 1) to study the canonical correlation analysis  
between perceived organizational support with organizational citizenship behavior, and 2) to 
study the canonical weights of each factor in perceived organizational support that relatively 
contribute to organizational citizenship behavior. The sample consisted of 454 staffs from Exxon 
Mobil Co., Ltd. by using the proportional stratified random sampling. The instruments for this 
study were concerning questionnaires of perceived organizational support and organizational 
citizenship behavior. The statistics used for analyzing the collected data were mean, standard 
deviation, and canonical correlation analysis. 

 The results were as follows: 

 1. The canonical correlation between perceived organizational support that consisted  
of compensation and benefits, knowledge and opportunities for advancement, career stability,  
mental and emotional awareness, and operational excellence with organizational citizenship  
behavior that consisted of altruism, courtesy, sportsmanship, civic virtue, and  
conscientiousness which had 5 functions were equal to .519 .308 .183 .081 and .020  
respectively, the first and second function were statistical significant at .01 level, but the third, 
fourth, and fifth canonical function were not significant. 

 2. The canonical weights of perceived organizational support affect to each factor 
with organizational citizenship behavior that had two functions. 

Keywords: pattern of relationship, perceived organizational support, organizational  
citizenship behavior 
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บทนำา 
 ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี รวม
ทั้งทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความสำาคัญและมีคุณค่า
ที่สุดขององค์การที่จะทำาให้องค์การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และประสบความสำาเร็จได้ องค์การ
ที่มีประสิทธิผลจะต้องประกอบด้วยบุคคลท่ีได้รับ
การจูงใจเข้ามาและคงอยู่ในระบบขององค์การ 
และบุคคลเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่  
ดังน้ัน การท่ีองคก์ารตา่งๆ จะสามารถทำาหนา้ที่ได้
อย่างสมบูรณ์นั้น นอกจากบุคลากรในองค์การจะ
ต้องทำางานท่ีได้รับมอบหมายให้สำาเร็จลุล่วงแล้ว  
ยังต้องทำากิจกรรมต่างๆ ด้วย เรียกว่า พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกขององค์การ (Organizational 
Citizenship Behavior: OCB) ซึ่งหมายถึง
พฤติกรรมที่อยู่นอกเหนือไปจากหัวข้อกำาหนดใน
บทบาทหน้าที่ที่เป็นทางการ พฤติกรรมเหล่านี้ 
ไม่สามารถบังคับได้ด้วยการลงโทษ (สฎายุ  
ธีระวนิชตระกูล, 2547: 40-45) พฤติกรรมนี้ 
ส่งผลให้องค์การมีประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน 
นำาไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การได้ 
อย่างยั่งยืน ซึ่งแบ่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิก 
ขององค์การออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) การให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่น 2) การคำานึงถึงผู้อ่ืน 3) ความ
มีน้ำาใจนักกีฬา 4) การให้ความร่วมมือ และ  
5) ความสำานึกในหน้าที่ (Organ & Bateman, 
1991: 259-261) 

 การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ  
(Perceived Organizational Support: POS) คือ 
ความเชื่อของพนักงานเกี่ยวกับระดับที่องค์การ
ให้ความสำาคัญ ให้ความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่
ในความเป็นอยู่ สนับสนุนพนักงานในการจัดการ
กับงานและปัญหาเมื่อพนักงานต้องการ พร้อม
ที่จะตอบแทนการทุ่มเทความพยายาม ความรู้ 

ความสามารถให้แก่การทำางานของพนักงานด้วย
การตอบสนองความต้องการ และทำาให้พนักงาน
รู้สึกว่าองค์การสามารถเป็นที่พึ่งได้ ซึ่งแบ่งเป็น 5 
ด้าน คือ 1) ผลตอบแทนและสวัสดิการ 2) ความ
รู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า 3) ความมั่นคงใน
การทำางาน 4) จิตอารมณ์ และ 5) การปฏิบัติงาน  
(Eisenberger et al., 1986: 500-507) 

 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
เกี่ยวข้องกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ 
เนื่องจากเป็นพฤติกรรมเชิงการแลกเปลี่ยนทาง
ความสัมพันธ์หรือกิจกรรมระหว่างกันกับองค์การ 
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความไว้ใจที่มีต่อกันระหว่าง
พนักงานกับผู้บริหาร (Smith et al., 1983: 653-
663) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจอย่างยิ่งว่าการรับรู้การ
สนับสนุนจากองคก์ารมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม
การเป็นสมาชิกขององค์การหรือไม่ และหากว่ามี
ความสัมพันธ์กันจะมีความสัมพันธ์อย่างไร ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำาไปเป็น
แนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรใน
การทำางานและทำาให้พนักงานประพฤติตนเป็น
สมาชิกขององค์การ ส่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ 
วางไว้ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสหสัมพันธ์คาโนนิคอล
ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของ
พนักงาน       
 2. เพื่อศึกษาน้ำาหนักความสำาคัญคาโนนิ
คอลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่ส่ง
ผลซึง่กนัและกนักบัพฤตกิรรมการเปน็สมาชกิของ
องค์การของพนักงาน 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมี
ความสัมพันธ์คาโนนิคอลกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกขององค์การ 

 2. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
อย่างน้อยหนึ่ ง ด้าน ส่งผลซึ่ ง กันและกันกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของ
พนักงาน 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ พนักงานบริษัทเอ็กซอน
โมบิล จำากัด จำานวนทั้งสิ้น 1,650 คน จาก 11 
แผนก กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น
ตามอัตราส่วน (proportional stratified random 
sampling) โดยมีแผนกของบริษัทเอ็กซอนโมบิล 
จำากัด เป็นชั้น (strata) และมีพนักงานเป็นหน่วย
การสุ่ม (sampling unit) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน
ทั้งสิ้น 454 คน 

 ตัวแปรที่ศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 
1) ผลตอบแทนและสวัสดิการ 2) ความรู้ในงาน
และโอกาสก้าวหน้า 3) ความมั่นคงในการทำางาน 
4) จิตอารมณ์ และ 5) การปฏิบัติงาน 

 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกขององค์การ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ  
1) การใหค้วามชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ 2) การคำานงึถงึผูอ้ืน่  
3) ความมีน้ำาใจนักกีฬา 4) การให้ความร่วมมือ  
5) ความสำานึกในหน้าที่ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เ ค ร่ื อ งมื อที่ ใ ช้ ใ นก าร วิ จั ย  ไ ด้ แ ก่  
แบบสอบถามชนดิมาตราสว่นประมาณคา่ (rating  

scale) 5 ระดับ จำานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 
ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 สอบถามการรับรู้ของพนักงาน
ตอ่การสนับสนุนจากองคก์าร ประกอบดว้ยคำาถาม 
5 ด้าน คือ 

 1. ดา้นผลตอบแทนและสวัสดกิาร จำานวน 
10 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ 4.320-
9.595 

 2. ด้านความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า 
จำานวน 10 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ 
5.169-13.474 

 3. ด้านความมั่นคงในการทำางาน 10 ข้อ 
มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ 5.471-12.108 

 4. ด้านจิตอารมณ์ จำานวน10 ข้อ มีค่า
อำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ 4.445-10.672 

 5. ด้านการปฏิบัติงาน จำานวน 10 ข้อ มี
ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ 1.669-11.022 

 ตอนที ่2 สอบถามลกัษณะพฤตกิรรมการ
เป็นสมาชิกขององค์การ ประกอบด้วยคำาถาม 5 
ด้าน คือ 

 1. ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 
จำานวน10 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ 
2.534-6.952 

 2. ด้านการคำานึงถึงผู้อื่น จำานวน 10 ข้อ 
มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ 1.139-7.219 

 3. ด้านความมีน้ำาใจนักกีฬา จำานวน 10 
ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ 3.158-5.725 

 4. ดา้นการให้ความรว่มมอื จำานวน 10 ขอ้ 
มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ 2.444-12.437 

 5. ด้านความสำานึกในหน้าที่ จำานวน 10 
ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ 1.746-6.226 
แบบสอบถามมคีา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .932 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จัิยไดด้ำาเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ย
ตนเอง ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2554 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วเิคราะห์คา่สถิตพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตาม 

 2. วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
(canonical correlation) ระหวา่งชดุตวัแปรอสิระ
และชุดตัวแปรตาม โดยการวิเคราะห์และทดสอบ
นยัสำาคญัของสหสมัพนัธค์าโนนคิอลดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยสามารถคำานวณได้จากสูตรการ
แจกแจงแบบไคสแควร์ 

 3. วิเคราะห์ค่าน้ำาหนักความสำาคัญคาโน
นิคอล ระหวา่งชุดตวัแปรอิสระและชดุตวัแปรตาม 
โดยการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ผลการวิจัย 
 1. คะแนนเฉลี่ยรายข้อของการรับรู้การ
สนบัสนนุจากองคก์าร 5 ดา้น คอื ผลตอบแทนและ
สวสัดกิาร ความรูใ้นงานและโอกาสกา้วหนา้ ความ
มั่นคงในการทำางาน จิตอารมณ์ และการปฏิบัติ
งาน มีค่าอยู่ระหว่าง 3.80-4.42 แสดงว่าการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การแต่ละด้านมีระดับความ
คิดเห็นในด้านนั้นๆ อยู่ในระดับสงู ส่วนพฤตกิรรม
การเป็นสมาชิกขององค์การ 5 ด้าน คือ การให้
ความชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ การคำานงึถงึผูอ้ืน่ ความมนี้ำาใจ
นักกีฬา การให้ความร่วมมือ และความสำานึกใน
หน้าที่ มีค่าอยู่ระหว่าง 4.37-4.53 

 เมื่อพิจารณาการกระจายของคะแนนซึ่ง
พิจารณาจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านต่างๆ 
พบว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้การ
สนบัสนนุจากองคก์ารในแตล่ะดา้นอยูร่ะหวา่ง .18-
.22 และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ

ในแต่ละด้านมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 
.16-.28 แสดงว่ามีการกระจายของคะแนนน้อย 
นั่นคือ พนักงานตอบแบบสอบถามในแต่ละด้านมี
ระดับคะแนนในการตอบไม่แตกต่างกันมาก 

 2. สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุด
ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ 5 ด้าน ได้แก่ ผลตอบแทนและสวัสดิการ 
ความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า ความมั่นคงใน
การทำางาน จิตอารมณ์ และการปฏิบัติงาน กับชุด
ของตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององค์การ 5 ด้าน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือ
ผู้อื่น การคำานึงถึงผู้อื่น ความมีน้ำาใจนักกีฬา การ
ให้ความร่วมมือ และความสำานึกในหน้าที่ มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .519 .308 .183 
.081 และ .020 ตามลำาดับ ซึ่งในชุดที่ 1 และชุด
ที่ 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนชุดที่ 3 ชุดที่ 4 และชุดที่ 5 มีความ
สัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ 

 เมื่อพิจารณาค่าความแปรปรวนของสห
สัมพันธ์คาโนนิคอล (eigen value) ทั้ง 5 ชุด พบ
ว่า มีค่าเรียงตามชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 
และชุดที่ 5 เท่ากับ .269 .096 .035 .008 และ 
.000 ตามลำาดับ แสดงว่าในชุดแรกเป็นมิติที่มีค่า
สหสัมพันธ์สูงสุด หรือกลุ่มตัวแปรอิสระสามารถ
อธิบายกลุ่มตัวแปรตามได้ประมาณร้อยละ 26.9 
และในชุดที่ 2 เป็นมิติที่มีความสำาคัญรองลงมา 
กลุม่ตวัแปรอสิระสามารถอธบิายกลุม่ตวัแปรตาม
ได้ประมาณร้อยละ 9.6 ส่วนชุดที่ 3 ชุดที่ 4 และ
ชุดที่ 5 เป็นมิติที่ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติตามระดับที่กำาหนดไว้ จึงไม่
สามารถสรุปได้ว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้
การสนับสนุนจากองค์การกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกขององค์การหรือไม่ 

 3. ค่าน้ำาหนักความสำาคัญคาโนนิคอล
ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้การสนับสนุน
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จากองค์การ กับตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกขององค์การ ส่งผลซึ่งกันและกันเพียง 
2 ชุด ดังนี้ 

 ชุดแรก พบว่า มีค่าน้ำาหนักความสำาคัญ
ระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม เป็นไปสองแบบ คือ แบบ
ท่ีหน่ึง การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้าน
ความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า ความมั่นคงใน
การทำางาน และจิตอารมณ์ มีค่าน้ำาหนักเท่ากับ 
-.473 -.233 และ -.537 ตามลำาดับ ส่งผลซึ่งกัน
และกันกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
ด้านการคำานึงถึงผู้อื่น ความมีน้ำาใจนักกีฬา และ
การให้ความร่วมมือ มีน้ำาหนักเท่ากับ -.421 -.213 
และ -.755 ตามลำาดับ แบบที่สอง การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งมี
ค่าน้ำาหนักเท่ากับ .206 ส่งผลซึ่งกันและกันกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การด้านความ
สำานึกในหน้าที่ มีค่าน้ำาหนักเท่ากับ .221 ผลดัง
กล่าวแสดงให้เห็นว่าการที่องค์การให้พนักงานได้
มกีารรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองคก์ารด้านความรูใ้น
งานและโอกาสกา้วหนา้ ความมัน่คงในการทำางาน 
และจติอารมณส์งู จะทำาใหพ้นกังานมพีฤตกิรรมใน
การคำานงึถงึผูอ้ืน่ ความมนี้ำาใจนกักฬีา และการให้
ความร่วมมือสูง นอกจากนี้การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การของพนักงานด้านการปฏิบัติงานสูง 
จะทำาให้พนักงานมีความสำานึกในหน้าที่สูง 

 ชดุที ่2 พบวา่ มคีา่น้ำาหนกัความสำาคญัอยู่
ในระดับที่ส่งผลซึ่งกันและกันได้ เป็นไปสองแบบ 
คอื แบบทีห่นึง่ การรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองคก์าร
ด้านความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า และความ
มั่นคงในการทำางาน มีน้ำาหนักเท่ากับ -1.090 และ 
-.409 ตามลำาดบั สง่ผลซึง่กนัและกนักบัพฤตกิรรม
การเป็นสมาชิกขององค์การด้านการให้ความร่วม
มือ ส่วนแบบที่สอง การรับรู้การสนับสนุนจาก 
องค์การด้านจิตอารมณ์ และการปฏิบัติงาน มี 
น้ำาหนักเท่ากับ 1.320 และ .516 ตามลำาดับ  

ส่งผลซ่ึงกันและกันกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององค์การด้านการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น และ
การคำานึงถึงผู้อื่น มีน้ำาหนักเท่ากับ .249 และ 
.717 ตามลำาดับ ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการที่
พนักงานรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านความ
รู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า และความมั่นคงใน
การทำางานสูง จะทำาให้พนักงานให้ความร่วมมือ
กับองค์การสูง เช่นเดียวกันถ้าการที่พนักงานรับรู้
ถึงการสนับสนุนจากองค์การด้านจิตอารมณ์ และ
การปฏิบัติงานสูง จะทำาให้พนักงานมีพฤติกรรม
การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น และมีการคำานึงถึง 
ผู้อื่นสูงเช่นกัน 

 สำาหรับน้ำาหนักความสำาคัญคาโนนิคอล
ในสามชุดหลัง ระหว่างการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การแต่ละด้านไม่ส่งผลซึ่งกันและกัน
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของ
พนักงานในแต่ละด้านของพฤติกรรม 

อภิปรายผล 
 1. สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุด
ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การด้าน 1) ผลตอบแทนและสวัสดิการ  
2) ความรูใ้นงานและโอกาสกา้วหนา้ 3) ความมัน่คง 
ในการทำางาน 4) จิตอารมณ์ และ 5) การปฏิบัติ
งาน กับชุดตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเป็น
สมาชกิขององคก์ารดา้น 1) การใหค้วามชว่ยเหลอื
ผู้อื่น 2) การคำานึงถึงผู้อื่น 3) ความมีน้ำาใจนักกีฬา 
4) การให้ความร่วมมือ และ 5) ความสำานึกใน
หน้าที่ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .519 
.308 .183 .081 และ .020 ตามลำาดับ ในชุดที่ 1 
และชดุที ่2 มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนัียสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันกับ
พฤตกิรรมการเปน็สมาชกิขององคก์าร เปน็ไปตาม
สมมตฐิานการวิจัยขอ้ที ่1 สอดคลอ้งกบัผลงานวิจัย
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ของวิภาดา หลวงนา (2546: 75) ที่ได้วิจัยอิทธิพล
ของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความ
ผกูพนัตอ่องคก์ารท่ีมีตอ่พฤตกิรรมการทำางานของ
พนกังานในโรงงานผลติชิน้สว่นอิเลก็ทรอนกิสแ์หง่
หนึ่ง พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การส่ง
ผลต่อพฤติกรรมการทำางานของพนักงาน 

 ส่วนค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลใน 3 ชุด
หลัง มีค่าเท่ากับ .181 .079 และ .018 ตามลำาดับ 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทาง
สถิติ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 1 เพราะการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอลของฟังก์ชันในชุดแรกๆ จะ
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด และค่อยๆ 
ลดลงตามลำาดับจนถึงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ในชุดสุดท้ายจะมคีา่นอ้ยทีส่ดุ ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว
จึงทำาให้การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับ
พฤติกรรมการทำางานของพนักงานใน 3 ชุดหลัง 
ไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับผล
งานวิจัยของศิรินันท์ วรรัตนกิจ (2545: 81) ที่
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ
กับความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีวิเคราะห์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล พบว่า ได้ค่าสหสัมพันธ์ 
คาโนนิคอล 2 ชุด โดยชุดที่หนึ่งมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนชุด
ที่สองมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทาง
สถิติ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ละออง ตรีพันธ์ (2545: 85) ที่ได้ศึกษาความ 
สัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างบุคลิกภาพเจ็ด 
องค์ประกอบกับความสนใจในอาชีพตามทฤษฎี
ของฮอลแลนด์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 พบว่า ได้ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลทั้งหมด 6 
ชุด โดยชุดที่หนึ่ง ชุดที่สอง และชุดที่สาม มีความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส่วนชุดที่สี่ ชุดที่ห้า และชุดที่หก มีความสัมพันธ์

กันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ 

 2. น้ำาหนกัความสำาคญัคาโนนคิอลระหวา่ง
ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การกับตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกขององค์การ ส่งผลซึ่งกันและกัน 2 ชุด ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ 2 และเมื่อ
พิจารณาน้ำาหนักความสำาคัญคาโนนิคอลระหว่าง
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกขององค์การทั้งสองชุด พบว่า 
ตัวแปรสำาคัญที่ส่งผลเหมือนกันทั้งสองชุด คือ 
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านความรู้ใน
งานและโอกาสก้าวหน้า และความมั่นคงในการ
ทำางาน ส่งผลซึ่งกันและกันกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชกิขององคก์ารดา้นการให้ความรว่มมอื แสดง
ว่าถา้จะทำาใหพ้นกังานมคีวามรว่มมอืซึง่กนัและกนั
ภายในองค์การ องค์การควรจะแสดงให้พนักงาน
ได้รับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์การในด้านความรู้
ในงานและโอกาสกา้วหนา้ และความมัน่คงในการ
ทำางานของพนักงาน สอดคล้องกับ Ball, Trevino, 
and Sims (1997: 299-322) ที่พบว่าการให้ผู้ใต้
บังคับบัญชาได้รับการพัฒนาด้านความรู้ในงาน
และรับรู้ในโอกาสก้าวหน้าในงาน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัพฤตกิรรมการเปน็สมาชกิขององคก์าร 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิธัญญา วัณโณ 
(2546: 67) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
รบัรูก้ารสนบัสนนุจากองคก์ารและจากหวัหนา้งาน
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การโดยมี
ความกตัญญูกตเวทีเป็นตัวแปรกำากับ พบว่า เมื่อ
บุคคลรับรู้ในด้านการสนับสนุนจากองค์การด้าน
ความมัน่คงในการทำางาน พนักงานจะรูส้กึถงึความ
เปน็พนัธะหรอืหนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งกระทำาในการจา่ยคนื
หรือชดใช้ให้เหมาะสมกับความรู้สึกที่ได้รับจาก
องค์การ ความรู้สึกเช่นน้ีจะส่งผลให้พนักงานให้
ความร่วมมือที่ดีต่อองค์การ 
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 สำาหรบัตวัแปรทีส่ง่ผลชดุใดชดุหนึง่เทา่นัน้ 
จะเป็นเพียงตัวแปรเสริม ซึ่งเมื่อพิจารณาน้ำาหนัก
ความสำาคัญระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจาก
องคก์ารกบัพฤตกิรรมการเปน็สมาชกิขององคก์าร
ในแต่ละชุด พบดังนี้ 

 ชุดที่หนึ่ง พบว่า มีน้ำาหนักความสำาคัญ
ระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม เป็นไปสองแบบ คือ  
1) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านความ
รู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า ความม่ันคงในการ
ทำางาน และจิตอารมณ์ ซึ่งมีน้ำาหนักเท่ากับ -.473 
-.233 และ -.537 ตามลำาดับ และส่งผลซึ่งกัน
และกันกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
ด้านการคำานึงถึงผู้อื่น ความมีน้ำาใจนักกีฬา และ
การให้ความร่วมมือ ซึ่งมีน้ำาหนักเท่ากับ -.421 
-.213 และ -.755 ตามลำาดับ และ 2) การรับรู้
การสนบัสนนุจากองคก์ารด้านการปฏบิตังิาน ซึง่มี
คา่น้ำาหนกัเทา่กบั .206 และสง่ผลซึง่กนัและกนักบั
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การด้านความ
สำานึกในหน้าที่ ซึ่งมีค่าน้ำาหนักเท่ากับ .221 

 ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการที่องค์การ
ใหพ้นกังานไดม้กีารรับรู้การสนบัสนนุจากองค์การ
ดา้นความรูใ้นงานและโอกาสก้าวหนา้ ความม่ันคง
ในการทำางาน และจิตอารมณส์งู จะทำาให้พนกังาน
มพีฤตกิรรมการคำานงึถึงผู้อ่ืน ความมีน้ำาใจนกักีฬา 
และให้ความร่วมมือกับองค์การสูง นอกจากนี้การ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การของพนักงานด้าน
การปฏิบัติงานสูง จะทำาให้พนักงานมีความสำานึก
ในหน้าที่สูงเช่นกัน 

 ชุดที่สอง พบว่า มีค่าน้ำาหนักความสำาคัญ
อยู่ในระดับที่ส่งผลซึ่งกันและกันได้สองแบบ คือ  
1) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านความ
รู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า และความมั่นคงใน
การทำางาน มีน้ำาหนักเท่ากับ -1.090 และ -.409 
ตามลำาดับ ส่งผลซึ่งกันและกันกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกขององค์การด้านการให้ความร่วมมือ  

2) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านจิต
อารมณ์ และการปฏิบัติงาน ซึ่งมีน้ำาหนักเท่ากับ 
1.320 และ .516 ตามลำาดับ ส่งผลซึ่งกันและกัน
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของ
พนกังานดา้นการใหค้วามชว่ยเหลอื และการคำานงึ
ถึงผู้อื่น ซึ่งมีน้ำาหนักเท่ากับ .249 และ .717 ตาม
ลำาดับ 

 ผลดงักลา่วแสดงใหเ้หน็ว่าการทีพ่นกังาน
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การทางด้านความรู้ 
ในงานและโอกาสก้าวหน้า และความมั่นคงใน
การทำางานสูง จะทำาให้พนักงานให้ความร่วมมือ
กับองค์การสูง เช่นเดียวกันถ้าการที่พนักงาน
รับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์การทางด้านจิต
อารมณ์ และการปฏิบัติงานสูง จะทำาให้พนักงาน
มีพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น และมี
การคำานึงถึงผู้อื่นสูงเช่นกัน สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Sandra et al. (1999: 337-351) ที่กล่าวว่า
ปจัจัยดา้นความยตุธิรรมในการสง่เสรมิดา้นความรู ้
ในงานและโอกาสก้าวหน้าให้แก่พนักงาน และ
ด้านความมั่นคงในการทำางานให้แก่พนักงานนั้น  
มีผลต่อพฤติกรรมในการทำางานของพนักงาน  
โดยพนักงานจะมคีวามตัง้ใจในการทำางาน ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน และมีความพยายาม
ทุ่มเทให้กับองค์การ และยังสอดคล้องกับผลงาน
วิจัยของ Farh, Podsakoff, and Organ (1990: 
705-721) ที่พบว่าเมื่อพนักงานรับรู้ว่าได้รับความ
ยุติธรรมจากผู้บังคับบัญชาในด้านการปฏิบัติงาน 
และผู้บังคับบัญชาให้การยอมรับ เห็นคุณค่าของ
พนักงานในองค์การ และให้ความสำาคัญ ยกย่อง
และให้เกียรติพนักงาน (เป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้ 
การสนับสนุนจากองค์การด้านจิตอารมณ์ ที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้) พนักงานแสดงพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การโดยเฉพาะพฤติกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือต่อเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติ
งาน และยังคำานึงถึงจิตใจของผู้อื่นโดยไม่ปฏิบัติ
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ตนให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายไม่สบายใจ ปฏิบัติ 
ต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพและเคารพสิทธิของ 
เพื่อนร่วมงาน

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลวิจัยไปใช้ 

 ผลการวจิยั พบวา่ การทีอ่งคก์ารจะทำาให้
พนักงานมีพฤติกรรมการคำานึงถึงผู้อื่น ความมี
น้ำาใจนักกฬีา และการให้ความรว่มมือนัน้ องคก์าร
จะตอ้งมรีะบบการจดัการในการทำางานใหพ้นกังาน
ได้รับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์การในด้านความ
รู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า ความม่ันคงในการ
ทำางาน และจิตอารมณ์ ขณะเดียวกันถ้าจะให้
พนักงานมีความสำานึกในหน้าที่นั้น องค์การต้อง
ใหก้ารสนบัสนนุในด้านการปฏบิตังิานในด้านตา่งๆ 
และให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
นอกจากนีย้งัพบว่าถา้จะทำาใหพ้นกังานมพีฤตกิรรม
การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น และการคำานึงถึงผู้
อื่นนั้น องค์การต้องสร้างระบบในการทำางานโดย
คำานึงถึงด้านจิตอารมณ์ของพนักงาน ให้พนักงาน
ได้มีการรับรู้ถึงการให้การยอมรับ เห็นคุณค่า ให้
ความสำาคัญ และให้เกียรติเมื่อพนักงานทำางานได้
สำาเรจ็ตามเปา้หมาย ตลอดจนใหก้ารสนบัสนนุดา้น
การปฏิบัติงานของพนักงาน และขณะเดียวกันถ้า
จะใหพ้นักงานใหค้วามรว่มมือซึง่กันและกันในการ

ปฏิบัติงาน องค์การจะต้องส่งเสริมและสนับสนุน
พนักงานในด้านความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า
ในหนา้ทีก่ารงาน พรอ้มทัง้ใหค้วามมัน่คงในหนา้ที่
การงานดว้ย ดงันัน้ ผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์าร 
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจงึควรสรา้งระบบการทำางานของ
องค์การให้พนักงานได้รับรู้ถึงการสนับสนุนจาก
องค์การดังกล่าว เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกขององค์การ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และ
ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ 

 2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 การวิจัยครั้งนี้ได้วิจัยกลุ่มประชากร
เฉพาะในบริษัทเอ็กซอนโมบิล จำากัด ซึ่งอยู่ใน
กลุ่มภาคธุรกิจด้านพลังงาน ดังนั้น ควรมีการวิจัย
ประชากรในภาคธุรกิจอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น การ
สื่อสารและโทรคมนาคม อสังหาริมทรัพย์ การ
ศกึษา ทีม่กีารกระจายกลุม่ประชากรมากกว่านี้ให้
ทั่วถึงเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่กว้างขึ้น 

 2.2 ควรมีการวิจัยปัจจัยที่นอกเหนือ
จากการวิจัยครั้งนี้ เช่น ความผูกพันต่อองค์การ 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ฐานะทาง
เศรษฐกิจครอบครัวและสังคม ที่คาดว่าสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การทั้ง 5 
ด้าน หรือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
ในดา้นอืน่ทีเ่ปน็ทีพ่งึประสงคต์อ่องคก์าร เชน่ ดา้น
การยินยอมพร้อมปฏิบัติตาม เป็นต้น 
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ปจัจยัเชงิสาเหตทุีม่อีทิธพิลตอ่จติสาธารณะของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 6 จังหวัดร้อยเอ็ด: การวิเคราะห์พหุระดับ 
The Causal Factors Influencing Public Mind of the  
Matthayomsueksa 6 Students, Roi Et Province: A Multi-level 
Analysis 

พรสุดา ศรีปัญญา1, ญาณภัทร สีหะมงคล2, บุษบา จริงบำารุง3

Pornsuda Sripunya1, Yannapat Seehamongkon2, Buthsaba Chingbumrung3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุระดับนักเรียนและระดับชุมชนที่มี 
อิทธิพลต่อจิตสาธารณะ 2) หาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างระดับ และ 3) สร้างสมการพยากรณ์ 
จิตสาธารณะของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2553 จำานวน 780 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบวัด 7 
ฉบับ จำาแนกเป็น 1) แบบวัดระดับนักเรียน 5 ฉบับ ประกอบด้วย อัตมโนทัศน์ ความฉลาดทางอารมณ์ 
เจตคติต่อจิตสาธารณะ คุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ 2) แบบวัดระดับชุมชน 2 ฉบับ ประกอบ
ด้วย สภาพแวดล้อมทางสังคม และการอบรมเลี้ยงดู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์พหุระดับ 

 ผลการวิจัยพบ ดังนี้ 

 1. ตวัแปรระดบันกัเรยีนทีม่อีทิธพิลตอ่จติสาธารณะ ไดแ้ก ่อตัมโนทศัน ์(SELF) ความฉลาดทาง
อารมณ ์(EMOT) เจตคตติอ่จิตสาธารณะ (ATT) คณุธรรมจรยิธรรมดา้นความรบัผดิชอบ (RES) คณุธรรม
จริยธรรมด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (MUNI) และคุณธรรมจริยธรรมด้านความกตัญญู (GRA) สามารถ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของจิตสาธารณะได้ร้อยละ 66.80 

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 อาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 
1 M. Ed. Candidate in Educational Research, Faculty of Education, Mahasarakham University 
2 Lecturer, Faculty of Education, Mahasarakham University 
3 Lecturer, Mahasarakham Vocational College
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 2. ตวัแปรระดับชุมชนที่มีอิทธพิลต่อจิตสาธารณะ ได้แก่ การได้รับแบบอยา่งจากครอบครัวและ

ชุมชน (MODEL) สามารถอธิบายความแปรปรวนของจิตสาธารณะได้ร้อยละ 60.00 

 3. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับชุมชนกับตัวแปรระดับนักเรียน ได้แก่ การเลี้ยงดูแบบรัก
ตามใจ (PERMIJ) มีความสัมพันธ์กับสัมประสิทธิ์การถดถอย (slope) ของคุณธรรมจริยธรรมด้านความ
กตัญญู 

 4. สมการพยากรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน แสดงได้ดังนี้ 

 PBMij = 3.907 + 0.563(MODEL) + 0.088(SELF) + 0.158(EMOT) + 0.155(ATT) + 0.100(RES) 
+ 0.177(MUNI) + 0.205(GRA) - 0.529(GRA)(PERMIJ) 

คำาสำาคัญ: ปัจจัยเชิงสาเหตุ, จิตสาธารณะ, การวิเคราะห์พหุระดับ, สมการพยากรณ์ 

Abstract 
 This research aimed; 1) to study the student level and community level causal factors 
influencing public mind, 2) to investigate the relationship between different level variables, 
and 3) to construct an equation in order to forecast public mind of students. The sample used 
in this study were 780 Matthayomsueksa 6 students in Roi Et province in the second semester of 
academic year 2010 by using multi-stage random sampling technique. The study tools were 7 
scales: 1) 5 student level scales, comprising self-concept, emotional intelligence, public mental 
attitude, ethics, and public mind; 2) 2 community level scales, comprising social status, and 
nurture. The statistics used for analyzing the collected data were mean, standard deviation, 
percentage, Pearson’s product-moment correlation coefficient and multi-level analysis. 

 The results of the research were as follows: 

 1. The student level variables influencing public mind were self-concept (SELF),  
emotional intelligence (EMOT), public mental attitude (ATT), the ethics of responsibility (RES), 
the ethics of munificence (MUNI), and the ethics of gratitude (GRA). These could be explained 
for public mind variance at 66.80% (R2 = 0.668). 

 2. The community level variable influencing public mind was community and family 
exemplary receiving (MODEL) which could explain for public mind variance at 60.00% 

(R2 = 0.600). 

 3. There was relationship between community and student level which was parenting 
style love indulgent (PERMIJ) correlated with the regression coefficient (slope) on the ethics 
of gratitude (GRA). 
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 4. Factor regression equation influencing public mind of students could be written as 
below: 

 PBMij = 3.907 + 0.563(MODEL) + 0.088(SELF) + 0.158(EMOT) + 0.155(ATT) + 0.100(RES) 
+ 0.177(MUNI) + 0.205(GRA) - 0.529(GRA)(PERMIJ) 

Keywords: causal factor, public mind, multi-level analysis, forecasting equation 

บทนำา 
  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่ง
ผลให้โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ประเทศไทยจึงต้องเร่งพัฒนาตนเองเพื่อให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันกับนานา
ประเทศได้ ซึ่งกระแสการเร่งพัฒนาและสภาพ
เศรษฐกิจที่บีบรัด ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
คนในสังคมไทยให้เกิดความเอารัดเอาเปรียบ
ซ่ึงกันและกัน มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองมากกว่าส่วนรวม ขาดการพัฒนาคุณธรรม
จรยิธรรมอยา่งจรงิจังและตอ่เนือ่ง ทำาให้เกิดภาวะ
ขาดสมดุลทั้งทางจิตใจและวัตถุ ส่งผลให้ความ
สำานึกต่อส่วนรวมลดน้อยลงทุกวัน จิตสาธารณะ
ของคนในสังคมยังไม่พัฒนาไปในแนวทางที่พึง
ประสงค์ เน่ืองจากคนในสงัคมยงัเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม (ประเวศ วะสี, 
2542: 2) 

 จิตสาธารณะเป็นความสำานึกต่อส่วนรวม 
หรือการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ด้วยความเต็มใจ (ยุทธนา วรุณปิติกุล, 2542: 
181-183) มีความปรารถนาที่จะช่วยแก้ปัญหาให้
ผูอ้ืน่หรือสังคม ไม่วา่จะเปน็ดา้นการรบัผิดชอบตอ่
สาธารณสมบัติและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการ
ทำากิจกรรมเพ่ือสังคม เข้าร่วมในเรื่องส่วนรวมที่
เป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม ด้านการรับรู้และ
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและมีการแก้ไขปัญหา
ในสังคมร่วมกัน ถ้าบุคคลมีจิตสาธารณะบกพร่อง 

มีน้อยหรือขาดไปจะส่งผลกระทบต่อหลายระดับ
ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน ประเทศ 
ชาติ และมีผลต่อระดับโลกตามมา (ไพบูลย์  
วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร, 2543: 21-29)  
ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข คือ รัก
ชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์ซือ่สตัยส์จุรติ มวิีนัย ใฝเ่รยีนรู ้ 
อยูอ่ยา่งพอเพยีง มุง่มัน่ในการทำางาน รกัความเปน็
ไทย และมีจิตสาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551: 4-8) 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดย
เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ
ระหว่างการเป็นเด็กกับการเป็นผู้ใหญ่ ยังขาด
จติสำานกึหลายดา้น อาท ิไม่ใหค้วามรว่มมอืในการ
ทำางาน เพื่อส่วนรวม ไม่ให้ความช่วยเหลือเพื่อน 
ทำาลายสาธารณสมบัติ นำาสิ่งของที่เป็นสาธารณ
สมบัติไปเป็นของตัวเอง และปิดกั้นโอกาสของ
บคุคลอืน่ ซึง่ลว้นเปน็ปญัหาทีเ่กีย่วกบัจติสาธารณะ
ทั้งสิ้น สำาหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะ
นั้น จะเกี่ยวข้องกับสติปัญญา ประสบการณ์ทาง
สังคม สุขภาพจิต และจิตลักษณะซึ่งประกอบด้วย
เหตุผลเชิงจริยธรรม การมุ่งอนาคตและควบคุม
ตนเอง ความเชือ่อำานาจในตน แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
เจตคติ คุณธรรมและค่านิยม นอกจากน้ียังมี
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับจิตสาธารณะอีกหลายประการ 
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ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัย ด้าน
ความรับผิดชอบ ด้านความเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ ด้าน
ความกตัญญูกตเวที ความฉลาดทางอารมณ์ และ
การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (พิริยา นิลมาตร, 
2550: 65-69) อตัมโนทศัน ์และคา่นยิมของบคุคล
ในครอบครัว (วิทยพัฒนท สีหา, 2551: 68-70) 
เจตคตติอ่จิตสาธารณะ และการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเอง (โกศล มีความดี, 2547: 60-61) 

 นักเรียนเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่ต้องมี
บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบในครอบครัว 
ชมุชน และสงัคมตอ่ไป ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษา
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยการ
วิเคราะห์ตัวแปร 2 ระดับ คือ ระดับนักเรียนและ
ระดับชุมชน ซึ่งจะทำาให้ทราบความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรเหล่านั้นและเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์
ท่ีแม่นยำาน่าเช่ือถือมากขึ้นผู้วิจัยจึงใช้วิธีการ
วิเคราะห์พหุระดับ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ตอ่จติสาธารณะระดบันกัเรยีน ไดแ้ก่ อัตมโนทศัน ์
ความฉลาดทางอารมณ์ เจตคติต่อจิตสาธารณะ 
คุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัย ความรับผิด
ชอบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความกตัญญู 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อจิตสาธารณะระดับชุมชน ได้แก่ วัฒนธรรม
ครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม การได้รับแบบ
อย่างจากครอบครัวและชุมชน การเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย แบบปล่อยปละละเลย แบบรัก
ตามใจ และแบบใช้อำานาจควบคุม 

 3. เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ระดับนักเรียนและระดับชุมชนท่ีมีอิทธิพลต่อ 
จิตสาธารณะของนักเรียน 

 4. เพือ่สรา้งสมการพยากรณจ์ติสาธารณะ
ของนักเรียน 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1 .  ตั ว แปรระดั บนั ก เ รี ยน  ได้ แก่   
อัตมโนทัศน์ ความฉลาดทางอารมณ์ เจตคติต่อ
จิตสาธารณะ คุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัย 
คณุธรรมจรยิธรรมดา้นความรบัผดิชอบ คณุธรรม
จริยธรรมด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และคุณธรรม
จริยธรรมด้านความกตัญญู มีอิทธิพลต่อจิต
สาธารณะของนักเรียน 

 2. ตัวแปรระดับชุมชน ได้แก่ วัฒนธรรม
ครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม การได้รับแบบ
อย่างจากครอบครัวและชุมชน การเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย การเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย 
การเลี้ยงดูแบบรักตามใจ และการเลี้ยงดูแบบ
ใช้อำานาจควบคุม มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะของ
นักเรียน 

 3. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับ
นัก เรียนและระดับชุมชนที่มีอิทธิพลต่อจิต
สาธารณะของนักเรียน 

 4. ตวัแปรระดบันกัเรยีน คอื อตัมโนทศัน ์
ความฉลาดทางอารมณ์ เจตคติต่อจิตสาธารณะ 
คุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัย คุณธรรม
จรยิธรรมดา้นความรบัผดิชอบ คณุธรรมจรยิธรรม
ด้านความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ คุณธรรมจริยธรรม
ด้านความกตัญญู และตัวแปรระดับชุมชน คือ 
วัฒนธรรมครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม 
การได้รับแบบอย่างจากครอบครัวและชุมชน การ
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การเลี้ยงดูแบบปล่อย
ปละละเลย การเลี้ยงดูแบบรักตามใจ และการ
เลีย้งดแูบบใชอ้ำานาจควบคมุ สามารถพยากรณจ์ติ
สาธารณะของนักเรียนได้ 



Journal of Education, Mahasarakham University 101 Volume 6 Number 2 April - June 2012

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2553 จังหวัดร้อยเอ็ด จำานวน 9,051 คน จาก 126 
ชมุชน กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที่ 6 จำานวน 780 คน จาก 37 ชุมชน ซึ่งได้จาก
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random  
sampling) 

 ตัวแปรที่ศึกษา 

 1. ตัวแปรต้น มีดังนี้ 

 1.1 ตัวแปรระดับนักเรียน ได้แก่ 

  1) อัตมโนทัศน์ 

  2) ความฉลาดทางอารมณ์ 

  3) เจตคติต่อจิตสาธารณะ 

  4) คณุธรรมจรยิธรรม ประกอบดว้ย 
ด้านความมีวินัย ด้านความรับผิดชอบด้านความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และด้านความกตัญญู 

 1.2 ตัวแปรระดับชุมชน ได้แก่ 

  1) สภาพแวดลอ้มทางสงัคม ประกอบ
ด้วย วัฒนธรรมครอบครัว การสนับสนุนทาง 
สังคม และการได้รับแบบอย่างจากครอบครัวและ
ชุมชน 

  2) การอบรมเลี้ยงดู ประกอบด้วย 
การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การเลี้ยงดูแบบ
ปล่อยปละละเลย การเลี้ยงดูแบบรักตามใจ และ
การเลี้ยงดูแบบใช้อำานาจควบคุม 

 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ จิตสาธารณะ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัด 
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 
ระดับ จำานวน 7 ฉบับ ดังนี้ 

 1. แบบวัดระดับนักเรียน มี 5 ฉบับ ได้แก่ 

 1.1 แบบวัดอัตมโนทัศน์ จำานวน 15 ข้อ 
มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .27 ถึง .73 และ
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .86 

 1.2 แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ 
จำานวน 10 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนกรายขอ้ตัง้แต ่.23 
ถึง .66 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .75 

 1.3 แบบวัดเจตคติต่อสาธารณะ จำานวน 
10 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนกรายขอ้ตัง้แต ่.38 ถงึ .69 
และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .83 

 1.4 แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม จำานวน 
24 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .45 ถึง 
.79 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .77 

 1.5 แบบวัดจิตสาธารณะ จำานวน 20 ข้อ 
มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .20 ถึง .78 และ
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .90 

 2. แบบวัดระดับชุมชน มี 2 ฉบับ ได้แก่ 

 2.1 แบบวัดสภาพแวดล้อมทางสังคม 
จำานวน 41 ขอ้ ประกอบดว้ย วัฒนธรรมครอบครวั 
จำานวน 15 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนกรายขอ้ตัง้แต ่.23 
ถึง .82 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .91 การ
สนับสนุนทางสังคม จำานวน 12 ข้อ มีค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อตั้งแต่.46 ถึง.76 ค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ .90 และการได้รับแบบอย่างจาก
ครอบครัวและชุมชน จำานวน 14 ข้อ มีค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อตั้งแต่ .21 ถึง .77 ค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ .89 

 2.2 แบบวัดการอบรมเลี้ยงดู จำานวน 20 
ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .53 ถึง .81 
และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .84 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะห์ลักษณะของตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อจิตสาธารณะ โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 

 2. วิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรระดับนักเรียนและตัวแปรระดับชุมชนที่
มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะ โดยการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
product-moment correlation coefficient) 

 3. วิเคราะห์ตัวแปรระดับนักเรียนและ
ตวัแปรระดบัชมุชนทีม่อีทิธพิลตอ่จติสาธารณะเพือ่
ทดสอบสมมติฐานของการวิจัยโดยการวิเคราะห์
พหุระดับ 

ผลการวิจัย 
 1. ตัวแปรระดับนักเรียนท่ีมีอิทธิพลต่อ
จติสาธารณะอยา่งมีนยัสำาคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .01 
ได้แก ่อตัมโนทศัน ์(SELF) ความฉลาดทางอารมณ ์
(EMOT) เจตคติต่อจิตสาธารณะ (ATT) คุณธรรม
จริยธรรมด้านความรับผิดชอบ (RES) คุณธรรม
จริยธรรมด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (MUNI) และ
คุณธรรมจริยธรรมด้านความกตัญญู (GRA) 
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของจิต
สาธารณะได้ร้อยละ 66.80 (R2 = 0.668) 

 2. ตัวแปรระดับชุมชนที่มีอิทธิพลต่อจิต
สาธารณะอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ไดแ้ก ่การไดร้บัแบบอยา่งจากครอบครวัและชมุชน 
(MODEL) สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
จิตสาธารณะได้ร้อยละ 60.00 (R2 = 0.600) ส่วน
ตัวแปรระดับชุมชนท่ีมีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะ
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การ

เลี้ยงดูแบบรักตามใจ (PERMIJ) ซึ่งการได้รับแบบ
อย่างจากครอบครัวและชุมชนมีอิทธิพลทางบวก
กับจิตสาธารณะ ส่วนการเลี้ยงดูแบบรักตามใจมี
อิทธิพลทางลบกับจิตสาธารณะ 

 3. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างระดับ
ที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน ได้แก่ 
การเลี้ยงดูแบบรักตามใจ มีความสัมพันธ์กับ
สัมประสิทธ์ิการถดถอย (slope) ของคุณธรรม
จริยธรรมด้านความกตัญญู 

 4. แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยสมการได้
ดังนี้ 

 within-unit model 

 PBMij = 3.907 + 0.088(SELF) + 
0.158(EMOT) + 0.155(ATT) + 0.100(RES) + 
0.177(MUNI) + 0.205(GRA) 

 between-unit model 

 b01 = 3.907 + 0.563(MODEL) 

 bGRA = 0.198 - 0.529(PERMIJ) 

 แสดงสมการพหุระดับเต็มรูป 

 PBM = 3.907 + 0.563(MODEL) + 
0.088(SELF) + 0.158(EMOT) + 0.155(ATT) + 
0.100(RES) + 0.177(MUNI) + 0.205(GRA) - 
0.529(GRA)(PERMIJ) 

 ผลการวิเคราะหแ์บบพหรุะดบั ไดร้ปูแบบ
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังภาพประกอบ 

’
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ค่าเฉลี่ยจิตสาธารณะของนักเรียน (PBM)

การได้รับแบบอย่างจากครอบครัวและชุมชน (MODEL)

การเลี้ยงดูแบบรักตามใจ (PERMIJ) 

อัตมโนทัศน์ (SELF)

ความฉลาดทางอารมณ์ (EMOT)

เจตคติต่อจิตสาธารณะ (ATT)

คุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ (RES)

คุณธรรมจริยธรรมด้านความอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (MUNI)

คุณธรรมจริยธรรมด้านความกตัญญู (GRA) 

ภาพประกอบ รูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อภิปรายผล 
 1. ตัวแปรระดับนักเรียนท่ีมีอิทธิพลต่อ
จิตสาธารณะ ได้แก่ อัตมโนทัศน์ ความฉลาด
ทางอารมณ์ เจตคติต่อจิตสาธารณะ คุณธรรม
จริยธรรมด้านความรบัผดิชอบ คณุธรรมจรยิธรรม
ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความกตัญญู 

 1.1 อัตมโนทัศน์ มีอิทธิพลทางบวก
ต่อจิตสาธารณะอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย
ข้อ 1 แสดงว่านักเรียนที่มีอัตมโนทัศน์สูงจะมี
จิตสาธารณะสูงด้วยเช่นกัน เป็นผลมาจากการที่
นักเรียนมีความรู้สึกนึกคิดในด้านความสามารถ
ของตนเกีย่วกบัการรบัรู ้การเรยีนรู ้การแก้ปัญหา 
และการทำากิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดย
ใช้เหตุผลประกอบการคิดในด้านบวก (สุรางค์  
โคว้ตระกลู, 2544 :424) สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ 
วิทยพัฒนท สีหา (2551: 69-70) ได้วิจัย

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับจิตสาธารณะของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า  
อัตมโนทัศน์สามารถพยากรณ์จิตสาธารณะของ
นิสิตได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  1.2 ความฉลาดทางอารมณ์ มีอิทธิพล
ทางบวกตอ่จติสาธารณะอยา่งมนัียสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย
ข้อ 1 แสดงว่านักเรียนที่มีความฉลาดทางอารมณ์
สูงจะทำาให้นักเรียนมีจิตสาธารณะสูงด้วย ที่เป็น
เชน่นีเ้ปน็เพราะนกัเรยีนทีม่คีวามฉลาดทางอารมณ์
จะเป็นผู้ที่สามารถบริหารจัดการกับอารมณ์ของ
ตนเอง (managing emotion) หรือเรียกว่าการ
กำาหนดตนเอง เป็นความสามารถที่จะจัดการกับ
อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม เป็นคน
มีคุณธรรม มีความสามารถในการปรับตัว และ
มีความสามารถในการสร้างแนวคิดใหม่ๆ ที่มี
ประโยชน์ต่อการดำารงชีวิต (ทศพร ประเสริฐสุข, 
2543: 15-16) เป็นคนที่เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น 
และสามารถแกไ้ขความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ได ้รวมทัง้
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มีการดำาเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขด้วย
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ ด้านดี ด้านเก่ง และ
ด้านความสุข จึงมีความพร้อมด้านจิตใจในระดับที่
จะสามารถเผือ่แผก่ำาลงักายกำาลงัใจใหก้บัผูอ้ืน่ไดด้ ี
(คมเพชร ฉัตรศุภกุล, 2542: 15-18) 

  1.3 เจตคติต่อจิตสาธารณะ มีอิทธิพล
ทางบวกกบัจิตสาธารณะอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย
ข้อ 1 แสดงว่านักเรียนที่มีเจตคติต่อจิตสาธารณะ
สูงจะมีจิตสาธารณะสูงด้วย เนื่องจากเจตคติเป็น
ลักษณะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ เป็น
ความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งของบุคคล ซึ่งขึ้น
อยู่กับประสบการณ์เดิมของบุคคลท่ีแตกต่างกัน
ไป ทำาให้นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อจิตสาธารณะมี
จติสาธารณะสงูกวา่นกัเรยีนทีม่เีจตคตทิี่ไมด่ตีอ่จติ
สาธารณะ โดยรู้และสำานึกที่จะใช้สิทธิและหน้าที่ 
ของตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์ (ประภาศรี  
สีหอำาไพ, 2550: 19) สอดคล้องกับการวิจัยของ
โกศล มีความดี (2547: 67) ที่ได้วิจัยปัจจัยทาง
จิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตสาธารณะของ
ข้าราชการตำารวจ พบว่า ข้าราชการตำารวจที่มี
เจตคติต่อจิตสาธารณะสูงจะมีจิตสาธารณะที่
แสดงออกด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่และการบริการประชาชนสูงด้วยเช่นกัน 

  1.4 คุณธรรมจริยธรรมด้านความรับ
ผิดชอบ มีอิทธิพลทางบวกกับจิตสาธารณะอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
สมมติฐานของการวิจัยข้อ 1 แสดงว่านักเรียนที่มี
ความรับผิดชอบจะมีลักษณะมีความสนใจ ตั้งใจที่
จะทำางาน ติดตามผลงานที่ได้กระทำาไปแล้วเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขให้สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ยอมรับ
ในสิ่งที่ตนได้กระทำาลงไป ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบ
หมายด้วยความเต็มใจ ไม่ทิ้งงานไปกลางคันแม้
เปน็งานทีต่นไมช่อบนกัก็พยายามทำาจนสำาเร็จตาม

เป้าหมาย (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2541: 84-
85) เป็นคุณลักษณะที่จำาเป็นในวิถีชีวิตในสังคม
ประชาธปิไตย ทำาให้สงัคมและประเทศชาตมิคีวาม
เปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย ดงัน้ัน ผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบ
จงึสง่ผลใหม้ลีกัษณะของการเปน็ผูม้จีติสาธารณะ
ด้วย สอดคล้องกับการวิจัยของพิริยา นิลมาตร 
(2550: 66) ที่ได้วิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสำานึก
สาธารณะของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า คุณธรรม
จรยิธรรมดา้นความรบัผดิชอบของนักเรยีนมคีวาม
สัมพันธ์กับจิตสำานึกสาธารณะ 

  1.5 คณุธรรมจรยิธรรมดา้นความเอือ้เฟือ้
เผื่อแผ่ มีอิทธิพลทางบวกกับจิตสาธารณะอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
สมมติฐานของการวิจัยข้อ 1 เนื่องจากความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นการกระทำาที่แสดงออกถึงการ
เสียสละหรือการกระทำาเพื่อผู้อื่นโดยไม่คำานึงถึง
ความลำาบาก เพื่อให้ผู้อื่นได้รับความสะดวกสบาย
และพอใจ ผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมด้านความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นจะเป็นผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัว มี
ความปรารถนาที่จะช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาให้
แก่ผู้อื่นหรือสังคม และมองโลกในแง่ดีบนพื้นฐาน
ของความจริง ซ่ึงจริยธรรมของบุคคลน้ันเป็นส่ิง
ที่ได้รับการขัดเกลาและพัฒนาขึ้นจากแรงขับพื้น
ฐานของบุคคลในส่วนจิตใต้สำานึกหรือส่วนที่เรียก
ว่า superego และจะควบคุมพฤติกรรมภายนอก
ของบุคคลให้เป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละคา่นิยมของ
สังคม สอดคล้องกับการวิจัยของพิริยา นิลมาตร 
(2550: 72) พบว่า คุณธรรมจริยธรรมด้านความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 มีความ
สัมพันธ์กับจิตสำานึกสาธารณะ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Jung (2004: 968-A) ที่ได้ศึกษา
ความเอื้อเฟื้อของนิสิตมหาวิทยาลัย จำานวน 260 
คน พบว่า ผู้ที่ถูกประเมินว่าเป็นเพื่อนที่ดีและน่า
สนใจ คือ ผู้ที่มีคะแนนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สูง 
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และพบว่าจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเข้า
สังคม การยอมรับทางสังคมสูง และเป็นผู้ที่คำานึง
ถึงประโยชน์ของส่วนรวม คำานึงความสำาคัญของ
สิ่งอันเป็นของท่ีต้องใช้หรือมีผลกระทบร่วมกันใน
ชุมชน 

  1.6 คณุธรรมจรยิธรรมดา้นความกตญัญู 
มอีทิธพิลทางบวกกบัจติสาธารณะอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานของ
การวิจัยข้อ 1 เนื่องจากสังคมไทยมีพื้นฐานมาจาก
ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ปลูกฝังอบรม
ให้บุตรหลานมีความกตัญญูกตเวที ไม่ละเลยที่จะ
ตอบแทนบญุคณุความดขีองผู้อืน่หรอืสิง่อืน่ทีม่ตีอ่
ตน ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ สิ่งแวดล้อมและ
สถาบัน ซึ่งความกตัญญูมีหลักการที่สำาคัญ คือ 
ยอมรับการกระทำาความดีของผู้อื่น ตลอดจนการ
ชว่ยเหลอืเกือ้หนนุตอ่บคุคลนัน้ในฐานะทีเ่คยพสิจูน์
ตนวา่เปน็ผูม้คีณุความดสีมควรทีจ่ะเกีย่วขอ้งเอาใจ
ใสค่อยชว่ยเหลอืรวมถงึการชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 
(พระราชวรมุนี, 2544: 235-236) สอดคล้องกับ
การวิจัยของพิริยา นิลมาตร (2550: 72) ที่พบว่า 
คุณธรรมจริยธรรมด้านความกตัญญูของนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 4 มีความสัมพันธ์กับจิตสำานึกสาธารณะ 

 2. ตัวแปรระดับชุมชนที่มีอิทธิพลต่อ
จิตสาธารณะ ได้แก่ การได้รับแบบอย่างจาก
ครอบครัวและชุมชน การเลี้ยงดูแบบรักตามใจ 

 2.1 การได้รับแบบอย่างจากครอบครัว
และชุมชน มีอิทธิพลทางบวกกับจิตสาธารณะ
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้อง
กบัสมมตฐิานของการวจัิยข้อ 2 เนือ่งจากบคุคลใน
ครอบครัวและชุมชนจดัเปน็บคุคลทีมี่อิทธพิล และ
มคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกับนกัเรยีนในประสบการณ์
ต่างๆ ในการดำารงชีวิต การปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
ทำาให้นักเรียนได้สังเกตพฤติกรรมของบุคคลใน
ครอบครัวและชุมชน จดจำาพฤติกรรม ประเมิน
คุณค่า ดัดแปลงเลียนแบบพฤติกรรมมาเป็น

พฤติกรรมที่เหมาะสมและพึงพอใจ สอดคล้องกับ
การวิจัยของโกศล มีความดี (2547: 70) ที่พบว่า 
ข้าราชการตำารวจที่ได้รับแบบอย่างจากผู้บังคับ
บัญชาสูง จะมีจิตสาธารณะสูง 

 2.2 การเลี้ยงดูแบบรักตามใจ มีอิทธิพล
ทางลบกับจิตสาธารณะผ่านทางคุณธรรม
จริยธรรมด้านความกตัญญูอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานของ
การวิจัยข้อ 2 แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการเลี้ยง
ดูแบบรักตามใจจะมีคุณธรรมจริยธรรมด้านความ
กตัญญูน้อยและมีจิตสาธารณะน้อยด้วย ที่เป็น
เช่นนี้เนื่องจากพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลที่เกิด
ขึ้นจะเชื่อมโยงมาจากการอบรมเลี้ยงดูที่ ได้รับ
มาจากครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ
แม่กับลูก ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการของบุคคลนั้นๆ  
(Herlock, 1973: 494-497) การเลี้ยงดูแบบรัก
ตามใจเป็นการอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาปล่อยให้
เดก็แสดงพฤตกิรรมไดต้ามชอบใจ ไมม่กีารลงโทษ 
เด็กจึงไม่มีโอกาสรู้ว่าพฤติกรรมใดพึงปรารถนา
หรือไม่พึงปรารถนา ทำาให้มีพฤติกรรมที่ไม่ถูก
ต้อง เช่น ไม่มีความกตัญญู ซึ่งส่งผลต่อไปให้ไม่มี
ความเห็นใจผู้อื่น ไม่ช่วยเหลือผู้อื่น สอดคล้องกับ
การวิจัยของพรทิพย์ ยุกตานนท์ (2541: 11) ที่ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบรรลุงานตามขั้น
พัฒนาการและพฤติกรรมพลเมืองดีของวัยเด็ก
ตอนกลางภาคใต ้พบว่า การอบรมเลีย้งดขูองบดิา
มารดา เปน็การนำามาซึง่การเรยีนรูท้ีถ่กูตอ้งเหมาะ
สมของเดก็ และเปน็ตวัหลอ่หลอมพฤตกิรรมตา่งๆ 
ที่เด็กแสดงต่อบุคคลและสังคม 

 3. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างระดับ
ทีม่อีทิธพิลตอ่จติสาธารณะ ไดแ้ก ่การเลีย้งดแูบบ
รักตามใจมีปฏิสัมพันธ์กับคุณธรรมจริยธรรมด้าน
ความกตัญญู สอดคล้องสมมติฐานของการวิจัย
ข้อ 3 นั่นคือ ตัวแปรระดับชุมชนมีปฏิสัมพันธ์กับ
ตวัแปรระดบันักเรยีนโดยการเลีย้งดแูบบรกัตามใจ
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มีอิทธิพลทางลบกับคุณธรรมจริยธรรมด้านความ
กตัญญูและร่วมส่งผลทางอ้อมต่อจิตสาธารณะ ที่
เป็นเช่นนี้เพราะการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา
เป็นการนำามาซึ่งการเรียนรู้ของเด็ก และเป็นตัว
หล่อหลอมพฤติกรรมต่างๆ ที่เด็กแสดงต่อบุคคล
และสังคม แต่การเลี้ยงดูแบบรักตามใจนั้น บิดา
มารดาไม่ได้แนะนำาเด็กในการปรับพฤติกรรมที่
ไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง จึงทำาให้เด็กเป็นคนเห็นแก่
ตัว ก้าวร้าว ต้องการบริการจากผู้อื่น เป็นผลให้
เด็กปรับตัวได้ไม่ดีท้ังในบ้านและนอกบ้าน ส่งผล
ให้มีความกตัญญูน้อยลง ซึ่งส่งผลต่อไปให้มีจิต
สาธารณะน้อยลงด้วย 

 การเลี้ยงดูแบบรักตามใจมีความสัมพันธ์
กับคุณธรรมจริยธรรมด้านความกตัญญู แสดงว่า
นักเรียนที่ได้รับแบบอย่างที่ดีจากครอบครัวและ
ชุมชนจะส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะสูงข้ึน 
ดงันัน้ การทีบ่คุคลในครอบครวัและชมุชนเปน็แบบ
อยา่งทีด่ีใหแ้กน่กัเรียนในด้านตา่งๆ เช่น การดำารง
ชีวิตประจำาวัน การประกอบอาชีพสุจริต การเสีย
สละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ทำาให้นักเรียน
ได้สังเกตการแสดงจิตสาธารณะของบุคคลใน
ครอบครัวและชุมชนในการทำางานและดำาเนินชีวิต 
หรือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน 
แลว้นกัเรยีนจดจำาพฤตกิรรม ประเมนิคา่ ดดัแปลง
เลียนแบบพฤติกรรมมาเป็นจิตสาธารณะที่เหมาะ
สมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป ค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอย (slope) เป็นค่าที่บอกให้ทราบว่าเมื่อ
ตัวแปรที่เกี่ยวกับนักเรียนเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย 
ค่าคะแนนจิตสาธารณะของนักเรียนแต่ละคนจะ
เปลี่ยนไปกี่หน่วย และยังเป็นตัวบ่งชี้ว่าสมการจะ
มีความสัมพันธ์กันทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เช่น ค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยที่มีค่าเท่ากับ 4 หน่วย 
แสดงว่าเมื่อตัวแปรที่เกี่ยวกับนักเรียนมีค่าเพิ่มขึ้น 

1 หน่วย ค่าของคะแนนจิตสาธารณะของนักเรียน
แต่ละคนจะเพิ่มขึ้น 4 หน่วย ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิ
เท่ากับ -4 หน่วย แสดงว่าเมื่อตัวแปรที่เกี่ยวกับ
นักเรียนมีค่าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ค่าของคะแนนจิต
สาธารณะของนักเรียนแต่ละคนจะลดลง 4 หน่วย 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช ้

 1.1 ผลการวิจัยพบว่าอัตมโนทัศน์ 
ความฉลาดทางอารมณ์ เจตคติต่อจิตสาธารณะ 
คณุธรรมจรยิธรรมดา้นความรบัผดิชอบ คณุธรรม
จริยธรรมด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และคุณธรรม
จริยธรรมด้านความกตัญญู มีอิทธิพลต่อจิต
สาธารณะของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ดังนั้น ผู้บริหารการศึกษาและครูควรนำา
ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งน้ีไปพัฒนาจิตสาธารณะ
ของนักเรียนให้สูงขึ้น 

 1.2 ผลการวิจยัพบว่าการไดร้บัแบบอยา่ง
จากครอบครัวและชุมชนและการเลี้ยงดูแบบรัก
ตามใจ มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน
เช่นกัน ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน ควร
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปลูกฝังหรือสร้างจิต
สาธารณะ รวมทั้งการใช้รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
ที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้บุตรหลานอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขและสามารถสร้างสรรค์สังคมให้
มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 

 2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวิจยัครัง้ตอ่ไป 

 ควรทำาการวิจัยตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อจิต
สาธารณะโดยใช้การวิเคราะห์เส้นทาง เพื่อให้
ทราบว่าตวัแปรใดมอีทิธพิลทางตรงและตวัแปรใด
มีอิทธิพลทางอ้อม 
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