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ถอืวา่เปน็ลกัษณะการวจิยัและพฒันาสำาหรบัแนวโน้มในการทำาวิจัยของนิสตินักศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษา
สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ โดยเฉพาะการวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยและการศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้นับว่าเป็นการศึกษาที่ไม่ล้าสมัยยังมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ในระดับปริญญาโท
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาไทย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
และความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่าง
การเรียนด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW และแบบ STAD 
A Comparison of Reading in Thai Achievement, Achievement 
Motive, and Emotional Quotient of Prathomsueksa 2 Students 
between JIGSAW Cooperative Learning Approach and STAD 
Cooperative Learning Approach

ต้นข้าว อันวิชา,1 วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์,2 ลักขณา สริวัฒน์3 
Tonkhao Anwicha,1 Wimonrat Soonthornroach,2 Lakkhana Sariwat3 

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้านการ
อ่านภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW และแบบ STAD ตามเกณฑ์ 80/80  
2) ศกึษาดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูด้า้นการอ่านภาษาไทยชัน้ประถมศกึษาปทีี ่2 ดว้ยกลุม่ 
ร่วมมอืแบบ JIGSAW และแบบ STAD และ 3) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิด์า้นการอา่นภาษาไทย แรงจงูใจใฝ่
สัมฤทธิ์ และความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนระหว่างกลุ่มร่วมมือแบบ 
JIGSAW และแบบ STAD กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2554 โรงเรียนบ้านเป้า (สำาราญไชยวิทยา) อำาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จำานวน 40 คนโดยการ
สุม่แบบกลุ่ม (cluster random sampling) แลว้สุม่อยา่งงา่ย (simple random sampling) ไดห้อ้งประถม
ศึกษาปีที่ 2/2 จำานวนนักเรียน 20 คน เป็นกลุ่มทดลองที่ 1 เรียนด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW และ
ห้องประถมศึกษาปีที่ 2/3 จำานวนนักเรียน 20 คน เป็นกลุ่มทดลองที่ 2 เรียนด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW และแบบ STAD 
2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาไทย 3) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 4) แบบวัดความฉลาด
ทางอารมณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Hotelling  
T2 ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกลุ่ม 
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ร่วมมือแบบ JIGSAW และแบบ STAD มีประสิทธิภาพ 86.95/ 86.33 และ 88.95/89.17 ตามลำาดับ  
ซึง่สงูกวา่เกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้ดัชนปีระสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยกลุม่รว่มมอืแบบ JIGSAW 
และแบบ STAD มค่ีา .7670 และ .8219 คิดเป็นรอ้ยละ 76.70 และ 82.19 ตามลำาดบั และนักเรยีนทีเ่รยีนรู้ 
ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาไทย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความฉลาดทาง
อารมณ์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำาสำาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาไทย กลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW กลุ่มร่วมมือแบบ STAD  
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความฉลาดทางอารมณ์

Abstract
 The purposes of this research were: 1) to create Prathomsueksa 2 lesson plans  
for reading in Thai through JIGSAW cooperative learning approach and through STAD  
cooperative learning approach at the 80/80 efficient criteria, 2) to study effectiveness index 
of both lesson plans created, and 3) to compare reading in Thai achievement, achievement 
motive, and emotional quotient of the students treated between JIGSAW cooperative learning 
approach and STAD cooperative learning approach. The samples composed 40 Prathomsueksa 
2 students under Banpao (Samranchiwitthaya) school, Kasetsomboon district, Chaiyaphum 
province in the 2011 academic year selected through cluster random sampling and through 
simple random sampling for experimental groups. 20 students under Prathomsueksa 2/2 were 
randomized for the experimental group 1 through JIGSAW cooperative learning approach and 
20 students under Prathomsueksa 2/3 were randomized for the experimental group 2 through 
STAD cooperative learning approach. The instruments were: 1) Prathomsueksa 2 lesson plans for 
reading in Thai through JIGSAW cooperative learning approach and through STAD cooperative 
learning approach, 2) The reading in Thai achievement test, 3) The achievement motive test, 
4) a set of emotional quotient test. The statistics for data analyses included mean, standard 
deviation, percentage, Hotelling T2. The study results revealed that Prathomsueksa 2 lesson 
plans for reading in Thai met 86.95/86.33 and 88.95/89.17 of efficient criteria respectively, 
the effectiveness index of each of the lesson plans created was .7670 and .8219 as 76.70% 
and 82.19% respectively, and reading in Thai achievement, achievement motive, as well as 
emotional quotient of the students treated through STAD cooperative learning approach were 
higher than those of the students treated through JIGSAW cooperative learning approach at 
the level of .01 statistical significance. 

Keywords: reading in Thai achievement, JIGSAW cooperative learning approach, STAD  
cooperative learning approach, achievement motive, emotional quotient 
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บทนำา
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจำาชาติที่ใช้เป็น
เครื่องมือสื่อสารในสังคม เป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม เป็นสมบัติล้ำาค่าควรแก่
การอนุรักษ์ให้อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป นอกจากน้ี
ยังใชใ้นการศกึษาคน้ควา้หาความรู ้ภาษาไทยเปน็
ทกัษะทีต่อ้งไดร้บัการฝึกฝนตลอดเวลาจึงสามารถ
ใชไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ หลกัสตูรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำาหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยไว้ 5 สาระ ได้แก่ การอ่าน การเขียน 
การฟัง การดู และ การพูด หลักการใช้ภาษาและ
สาระวรรณคดีและวรรณกรรม (กรมวิชาการ, 
2551: 25) การจัดการสอนภาษาไทยในโรงเรียน
บา้นเป้า (สำาราญไชยวทิยา) อำาเภอเกษตรสมบรูณ ์
จงัหวดัชยัภมู ิยงัไมส่อดคลอ้งกบัแนวการสอนทีย่ดึ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 2 ที่ครูยังไม่ได้ให้นักเรียนฝึกคิดและ 
ฝึกอ่านอย่างเต็มรูปแบบ ส่วนใหญ่ใช้วิธีให้เด็ก
ท่องจำา สะกดคำา และอ่านตามโดยไม่คำานึงว่าเด็ก
จะได้ใช้ความคิดหรือเกิดความเข้าใจในเรื่องนั้น 
หรือไม่ เด็กจึงไม่ได้ฝึกการคิดวิ เคราะห์แต่
อย่างใดส่งผลให้เกิดความเบื่อหน่ายและไม่
ตั้งใจเรียน ขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ซึ่งมีผลต่อ
ความสำาเร็จในการเรียนรู้ หากครูมีวิธีการสอน 
ทีส่ามารถกระตุน้ให้เด็กเกิดความสนใจในการอ่าน
และสะกดรวมถึงออกเสียงคำาต่างๆ ก็จะช่วยให้
นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการที่จะเอาชนะอุปสรรค
โดยไม่ย่อท้อและบรรลุเป้าหมายได้ (ประสาท  
อิศรปรีดา, 2552: 300) 

  การมีความมุ่งม่ันทำาให้เกิดพลังซึ่งเป็น
แรงขับเคลื่อนที่สำาคัญในการทำางาน เห็นได้จาก
การมีความขยันขันแข็ง กระตือรือร้น และความ
พยายามทำาใหส้ำาเรจ็ จนทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ไปเป็นความก้าวหน้าซึ่งเห็นได้จากพฤติกรรมการ
เรยีนของนกัเรยีน พลงัหรอืแรงขบั ความพยายาม  

และการเปลี่ยนแปลง เป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิด
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 
2548: 230) พัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กก็มี
ความสำาคัญที่จะส่งผลให้ตั้งใจเรียน โดยเฉพาะ
การอ่านที่ต้องอาศัยอารมณ์และจิตใจที่มั่นคงจึง
สามารถพฒันาการอา่นของตนเองไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
แม่นยำา การสอนอ่านจึงต้องพัฒนาด้านอารมณ์
ของนักเรียนควบคู่ไปด้วย ฝึกให้รู้จักปรับอารมณ์
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์ยิง่ในปจัจบุนัจะพบว่า 
มีความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมจากความคิดที่ 
ขัดแย้งกันจนเป็นความแตกแยกรวมถึงปัญหา
ทจุรติทีแ่กไ้ขไดย้าก (สำานกัวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2553: 3) กรมวิชาการจึงเน้นการ
พัฒนาคุณลักษณะด้านอารมณ์และจิตใจตาม 
ช่วงวัย โดยการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
ความเก่ง ความดี และความสุข (กรมวิชาการ, 
2551: 6) ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ 
กรมสุขภาพจิตที่ได้แบ่งความฉลาดทางอารมณ์
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ด้านเก่ง คือการมี
สมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่ รูจ้กัตดัสนิใจแกป้ญัหา ดา้นด ี 
คือการรู้จักควบคุมอารมณ์ เห็นใจผู้อื่น และมี
ความรบัผดิชอบ และดา้นสขุคอืความภาคภมูใิจใน
ตนเอง มคีวามพอใจในชวีติ ปฏบิตัตินไดท้กุดา้นสม
กบัวัย จงึจำาเปน็ตอ้งสอนคนใหเ้ปน็ทัง้คนเกง่และด ี
ไปพร้อมๆ กัน (กรมสุขภาพจิต, 2545: 53) 

 ผู้วิจัยเป็นครูสอนภาษาไทยระดับประถม
ศกึษาปทีี ่2 ไดศ้กึษาวธิกีารจดัการเรยีนรูท้ีส่ามารถ
พัฒนา การอ่านภาษาไทย รวมทั้งเกิดแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธิ ์และความฉลาดทางอารมณ ์พบว่ามหีลาย
วิธี แต่ได้เลือก 2 วิธี ได้แก่ การสอนด้วยกลุ่ม
ร่วมมือแบบ JIGSAW และการสอนด้วยกลุ่มร่วม
มือแบบ STAD ซึ่งใช้กิจกรรมกลุ่มเป็นหลักในการ
พฒันาผูเ้รยีน แตต่า่งกนัทีก่ระบวนการจดักจิกรรม
กลุ่ม โดยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW เป็นกิจกรรม
ที่ครูมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มศึกษา
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เนื้อหาที่กำาหนดให้ สมาชิกแต่ละคนจะถูกกำาหนด
โดยกลุ่มให้ศึกษาเนื้อหาคนละตอนที่แตกต่างกัน 
ผู้เรียนจะไปทำางานร่วมกับสมาชิกกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีได้
รับมอบหมายให้ศึกษาเนื้อหาที่เหมือนกัน หลัง 
จากที่ทุกคนศึกษาเนื้อหานั้นจนเข้าใจแล้วจึงกลับ
เข้ากลุ่มเดิม แล้วเล่าเรื่องที่ตนศึกษาให้สมาชิก 
คนอื่นๆ ในกลุ่มฟังโดยเรียงลำาดับเรื่องราว  
เสร็จแล้วให้สมาชิกในกลุ่มคนใดคนหนึ่งสรุป
เนื้อหาของสมาชิกทุกคนเข้าด้วยกัน และสุดท้าย 
ครูทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนและให้
รางวัล (กรมวิชาการ, 2546: 119) ดังนั้นผู้เรียน
แตล่ะกลุม่ จะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจทัง้ในเนือ้หา 
และคิดวิเคราะห์ร่วมกัน มีการตัดสินใจแก้ปัญหา
ร่วมกัน รับผิดชอบในงานที่ทำาร่วมกัน พฤติกรรม
ดังกลา่วนีก้อ่ใหเ้กดิแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิค์อืตอ้งการ
ทำางานใหส้ำาเรจ็ และเมือ่งานสำาเรจ็ไดท้ราบผลแหง่
ความสำาเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจคือการได้รับรางวัล 

  สำาหรับการสอนด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ 
STAD นั้นมีการจัดกิจกรรมบนพื้นฐานของความ
เชื่อที่ว่าการร่วมด้วยช่วยงานกลุ่มเหมาะสำาหรับ
การส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม ซึ่งวัฒนาพร ระงับ
ทุกข์ (2545: 179) อธิบายว่า กิจกรรมกลุ่มร่วม
มือแบบ STAD พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญการสอน
คณิตศาสตร์ชื่อสลาวิน (Robert E. Slavin) คิด
เทคนิคนี้ขึ้นเพื่อขจัดปัญหาทางการศึกษา มุ่งเน้น
ทักษะการคิด การเรียนที่เป็นระบบ ซึ่งเป็นทาง
เลือกหนึ่งของการเรียนเป็นกลุ่ม และเป็นวิธีการ
สร้างสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนด้วยกัน และ
การเรียนด้วยกลุ่มร่วมมือแบบนี้ยังเป็นรูปแบบที่
ครบวงจร ผู้เรียนเรียนรู้ได้โดยการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง แต่ละกลุ่มประกอบ
ด้วยสมาชิกกลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
ปานกลาง และต่ำา อยู่ด้วยกัน และต้องร่วมมือกัน
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียน เพ่ือ
ให้แต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน

ในแต่ละกลุ่ม จากการร่วมมือกันภายในกลุ่มจะ
เป็นแรงจูงใจให้เกิดความมานะพยายามทำางานให ้
สำาเร็จในงานที่รับผิดชอบ เกิดการร่วมแรงร่วมใจ
กัน เห็นใจกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกัน  
ช่วยกันทำางานที่ได้รับมอบหมายจนสำาเร็จ มีการ 
เตรียมสมาชิกในกลุ่มให้พร้อมสำาหรับการทดสอบ
รายบุคคล และคะแนนที่ได้มารวมกันเพื่อเป็น
คะแนนของกลุม่ เปน็คะแนนการพฒันา หรอืความ
กา้วหน้าของแตล่ะคน ซึง่ผูส้อนและผูเ้รยีนอาจรว่ม
กันกำาหนดคะแนนการพัฒนาเป็นเกณฑ์ขึ้นมาก็ได้ 
และสุดท้ายของกิจกรรมคือการประกาศผลงาน
ของกลุ่มเพื่อรับรองและยกย่องชมเชยในรูปแบบ
ต่างๆ กัน เช่นปิดประกาศ หรือให้รางวัล 

 จากวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ
กิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW และแบบ 
STAD ที่ได้สรุปมานั้นเห็นได้ว่าสามารถช่วยให้ 
ผู้เรียนมีการพัฒนาทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความฉลาดทางอารมณ์
ได้ ผู้วิจัยจึงต้องการทราบว่าทั้งสองวิธีสามารถ
พัฒนานักเรียนตามความมุ่งหมายได้จริงหรือไม่ 
และวิธีใดที่ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการ
อา่นภาษาไทย แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และความฉลาด
ทางอารมณ์ ได้เพิ่มขึ้นมากกว่ากัน 

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาไทย ช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 2 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW และ
แผนแบบ STAD ตามเกณฑ์ 80/80 

 2. เพือ่ศกึษาดชันปีระสทิธผิลของแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาไทย ช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 2 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW และ
แผนแบบ STAD 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการ
อา่นภาษาไทย แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และความฉลาด



Journal of Education, Mahasarakham University 11 Volume 6 Number 3 July - September 2012

ทางอารมณ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ระหว่างกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW และกลุ่มร่วม
มือแบบ STAD

สมมติฐานของการวิจัย
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน
ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW และกลุ่มร่วมมือ
แบบ STAD มีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาไทย  
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความฉลาดทางอารมณ์ 
แตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
จากโรงเรยีนในกลุม่พืน้ทีก่ารศกึษาเกษตรสมบรูณ ์
4 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิเขต 2 รวมทั้งสิ้น 119 คน ประกอบด้วย 
โรงเรียนบ้านเป้า (สำาราญไชยวิทยา) จำานวน 65 
คน โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา จำานวน 10 คน 
โรงเรียนบ้านโนนชาด จำานวน 5 คน และโรงเรียน
บ้านหญ้านาง (ประชาวิทยาคาร) จำานวน 39 คน 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านเป้า (สำาราญไชยวิทยา) จำานวน 40 
คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random 
sampling) จากนัน้สุม่อยา่งงา่ย (simple random 
sampling) ได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 
จำานวน 20 คนเป็นกลุ่มทดลองที่ 1 เรียนด้วยกลุ่ม
ร่วมมือแบบ JIGSAW และนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2/3 จำานวน 20 คนเป็นกลุ่มทดลองที่ 2 
เรียนด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกลุ่มร่วมมือ

แบบ JIGSAW และแบบ STAD รูปแบบละ 5 แผน 

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่าน
ภาษาไทยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำานวน 30 
ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .30 ถึง .72 และ 
ค่าความเชื่อมั่น .88 

 3. แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
จำานวน15 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก .20 ถึง .72 และ
ค่าความเชื่อมั่น .81 

 4. แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ของ
กรมสุขภาพจิต ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) 4 ระดับ รวม 60 ข้อ 

 การดำาเนินการวิจัย

 1 .  ทดสอบก่อน เรี ยนทั้ งสองกลุ่ ม  
(pretest) โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ด้านการ
อ่านภาษาไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

 2. ดำาเนินการสอนกลุ่มทดลองที่ 1 ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIG-
SAW กลุ่มทดลองที่ 2 ตามแผนการจัดการเรียน
รู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง
ทั้งหมด ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มละ 2 
สปัดาห์ๆ  ละ 10 ชัว่โมง รวมเปน็กลุม่ละ 20 ชัว่โมง 

 3. ทดสอบหลังเรียนทั้งสองกลุ่ม (post-
test) โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน
ภาษาไทยชุดเดียวกันกับที่ ใช้ทดสอบก่อนเรียน 
และใหก้ลุม่ตวัอยา่งทัง้สองกลุม่ทำาแบบวดัแรงจงูใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ และแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาไทยชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW และ
แผนแบบ STAD ตามเกณฑ์ 80/80 โดยการหาค่า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 
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 2. วเิคราะหด์ชันปีระสทิธผิลของแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สร้างข้ึนทั้งสองแผนโดยใช้สูตร
คำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้าน
การอ่านภาษาไทย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความ
ฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2 ที่เรียนด้วยกลุ่มร่วมมือระหว่างแบบ JIGSAW 
และแบบ STAD โดยใช้ Hotelling T2 

ผลการวิจัย
 แผนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษา
ไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ 
JIGSAW และแผนแบบ STAD มีประสิทธิภาพ 

86.95/86.33 และ 88.95/ 89.17 ตามลำาดับ ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้านการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW และแผน
แบบ STAD มีค่า .7670 และ .8219 คิดเป็น 
ร้อยละ 76.70 และ 82.19 ตามลำาดับ 

 3. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ
แบบ STAD มีผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านภาษาไทย  
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความฉลาดทางอารมณ์ 
แตกตา่งจากนักเรยีนทีเ่รยีนรูด้ว้ยกลุม่รว่มมอืแบบ 
JIGSAW อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ดังตาราง 1

ตาราง 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความฉลาดทางอารมณ์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

ระหว่างการเรียนด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGAW และ แบบ STAD 

วิธีการสอน ตัวแปร n  S.D. Hotelling’s T2 F p

JIGSAW ผลสัมฤทธิ์  20  25.90  2.07  18.13  5.877**  .002

    แรงจูงใจ  20  65.90  3.91      

 E.Q  20  59.06  1.46     

STAD ผลสัมฤทธิ์  20  26.75  1.65

       แรงจูงใจ  20  69.90  2.90      

 E.Q  20  60.23  1.38
     หมายเหตุ : ** มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ α = .01 (p< .01)

อภิปรายผล
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกลุ่มร่วมมือ
แบบ JIGSAW และแผนแบบ STAD มปีระสทิธภิาพ 
86.95/ 86.33 และ 88.95/89.17 ตามลำาดบั ซึง่สงู
กว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ที่ผลเป็นเช่นนี้เนื่องจาก

แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งสองแผนได้พัฒนาขึ้น
อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการเขียนแผนที่มีการ
วางแผนอย่างรอบคอบ โดยกำาหนดจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม กำาหนดเน้ือหาให้เหมาะสมกับ
เวลา กำาหนดกิจกรรมการเรียน รู้ที่ทำาให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้จริง แผนการเรียนรู้เปรียบได้
กับพิมพ์เขียวของวิศวกรหรือสถาปนิกที่ ใช้เป็น
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หลักการในการควบคุมงานก่อสร้าง วิศวกรหรือ
สถาปนิกขาดพิมพ์เขียวไม่ได้ฉันใด ผู้เป็นครูก็ขาด
แผนการสอนไม่ได้ฉันนั้น ยิ่งผู้สอนได้ทำาแผนการ
สอนด้วยตนเองก็จะยิ่งให้ประโยชน์แก่ตนเองมาก
เพียงนั้น (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2553: 314) 
และสอดคล้องกับสุวิทย์ มูลคำา และอรทัย มูลคำา 
(2545: 58) ที่ใหแ้นวคดิวา่การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ดีช่วยให้ผู้สอนมีความมั่นใจในการจัดการ
เรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย ช่วยให้มีทิศทางการสอน
คือทราบว่าจะสอนอะไร ด้วยวิธีใด สอนทำาไม 
และสอนอย่างไร โดยจะเตรียมสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้รวมถึงการประเมินผลได้อย่างดี นอกจาก
นี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของเสงี่ยม โกฏิรักษ์ 
(2552: 117) ที่พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ภาษา
ไทยดา้นการอา่นและการเขียนสะกดคำาชัน้ประถม 
ศกึษาปีที ่1 โดยใชแ้บบฝกึทกัษะประกอบกลุม่รว่ม
มอืแบบ STAD มปีระสทิธภิาพ 90.61/ 86.18 ซึง่สงู
กวา่เกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้และยงัสอดคลอ้งกบัการ
ศกึษาคน้ควา้ของกฤตกิา เจรญิยศ (2552: 75) ซึง่
พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ 
STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะด้านการอ่านและการ
เขยีนคำายาก ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 มปีระสทิธภิาพ 
88.04/86.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้านการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 2 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW และแผน
แบบ STAD มีค่า .7670 และ .8219 คิดเป็น 
ร้อยละ 76.70 และ 82.19 ตามลำาดับ แสดงว่า
นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความสามารถในการอ่าน
เพิ่มขึ้น ที่ผลเป็นเช่นนี้เพราะแผนการจัดการเรียน
รู้ที่พัฒนาขึ้นทั้งสองแผนนั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่กำาหนดไว้ ย่อมแสดงว่าการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW และ
แบบ STAD อยู่บนหลักการของการเรียนที่ยึด 
ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัคอืตอ้งปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเอง

นั่นคือการฝึกอ่านซ้ำาๆ ทั้งในลักษณะเป็นกลุ่มและ
เดี่ยวจึงที่ทำาให้เกิดความสามารถในการอ่านเพิ่ม
ขึน้จรงิ นกัเรยีนจงึมกีารพฒันาทกัษะการอา่นเพิม่
ขึ้น ตลอดการเรียนตามแผนซึ่งเป็นการให้ข้อมูล
หรือให้เข้าใจในเรื่องราวต่างๆ จากการอ่านด้วย
การถูกกระตุ้นให้คิดและค้นหาคำาตอบ ทำาให้เกิด
ความนึกคดิทีล่ะเอียดประณตีเพือ่ยกระดบัจิตใจให้
สงูขึน้ทำาให้เกดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ ไดแ้ลก
เปล่ียนความคิดเห็นและความรู้สึกนึกคิดระหว่าง
กัน จึงทำาให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจในเรื่องที่อ่าน
อย่างแท้จริง (ณรงค์ นาริต, 2550: เว็บไซท์) 

 นอกจากนีเ้นือ้หาบรรจใุนแผนการจดัการ
เรยีนรูย้งัมลีกัษณะทีแ่ตกตา่งกนัอยา่งหลากหลาย
จากการรวบรวมมาจากสื่อต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง
ในชีวิตประจำาวัน ซึ่งสอดคล้องกับกรมวิชาการ 
(2546: 216) ที่ให้แนวคิดวา่การจัดการเรียนรู้การ
อา่นทีด่คีวรใหนั้กเรยีนอา่นขอ้ความ เรือ่งราว หรอื
บทความสั้นๆ แล้วฝึกวิเคราะห์จากเน้ือหาที่อ่าน
ว่าผู้เขียนเลือกใช้คำาใดที่ไม่ชัดเจน ประโยคใด ที่
ผู้เขียนใช้นั้นกะทัดรัดหรือไม่หรือใช้คำาฟุ่มเฟือย
เกินความจำาเป็นและ ผู้เขียนมีความคิดเป็นเหตุ
เป็นผลน่าเชื่อถือตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็น
จริงหรือแสดงทัศนะเชิงเพ้อฝัน เมื่อวิเคราะห์แล้ว
นักเรียนต้องช่วยกันให้ตัวอย่างแนวทางแก้ไขหรือ
การปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร สอดคล้องกับการ
ศึกษาค้นคว้าของวาสนา ไชยขำา (2552: 113) ที่
พบว่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียน
รู้ภาษาไทยเรื่องสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบ
กลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีค่า .7658 คิดเป็นร้อย
ละ 76.58 และสอดคล้องกับการศึกษาของโสภิต 
พนัธวิ์รยิะกลุ (2552: 85) ทีพ่บว่าดชันปีระสทิธผิล
ของการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ภาษาไทยเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่านและเขียนในแม่ ก กา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วย 
กลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีค่า .5872 คิดเป็น 
ร้อยละ 58.72 

 3. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ
แบบ STAD มีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาไทย  
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความฉลาดทางอารมณ์  
แตกตา่งจากนกัเรยีนทีเ่รยีนรูด้ว้ยกลุม่รว่มมอืแบบ 
JIGSAW อยา่งมีนยัสำาคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .01 ซึง่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ทั้งนี้เพราะ
กิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD  
มีแนวคิดในเรื่องการจัดผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ 
โดยมีระดับความสามารถต่างกันกลุ่มละ 4-5 คน 
ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์และเพศคละกัน ครูนำาเสนอข้อมูล
ด้วยการสอนตรงเพื่อให้นักเรียนสนใจและตั้งใจ
เรียนด้วยการสังเกตขณะที่ครูสอนเพราะนักเรียน
ต้องลงมือปฏิบัติเองและมีการทดสอบหลังจาก
จบบทเรียนหนึ่งๆ สมาชิกในกลุ่มต้องทำางานร่วม
กันช่วยเหลือกัน อภิปรายปัญหาร่วมกันรวมท้ัง
ตรวจสอบคำาตอบ การแก้ไขคำาตอบ ท่ีแต่ละ
คนให้กำาลังใจแก่กันและกันเพื่อความสำาเร็จของ
กลุ่ม เตรียมสมาชิกเพื่อการทดสอบหลังครูสอน
เนื้อหาจบแล้ว มีการปรับปรุงคะแนนได้ซึ่งจะเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถของตน
ได้อย่างเต็มที่ และมีการตัดสินผลงานของกลุ่ม
ด้วยการพิจารณาผลรวมของการปรับปรุงคะแนน
สมาชิกในกลุ่ม กำาหนดระดับผลความสำาเร็จตาม
คะแนนที่ได้ของกลุ่ม อาจเป็นคำาชมเชย รางวัล 
หรือประกาศนียบัตร (Slavin, 1995 : 71-72) 
สอดคล้องกับวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545 : 179) 
ที่ได้อธิบายว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 
STAD ครตูอ้งตระหนกัเงือ่นไขทีจ่ำาเปน็เพือ่เพิม่ผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนโดยการตัง้เปา้หมายของกลุม่
ซึ่งจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับผู้เรียน เพราะสมาชิกทุก
คนจำาเปน็จะตอ้งรูเ้ปา้หมายของกลุม่ในการรว่มมอื
กนัทำางานถา้ปราศจากเงือ่นไขขอ้นีง้านจะสำาเรจ็ไม่

ไดเ้ลย นอกจากนีเ้ปา้หมายยงัชว่ยใหแ้ตล่ะคนเกดิ
แรงจงูใจทีจ่ะชว่ยเหลอืสมาชกิในกลุม่ใหท้ำางานได้
สำาเร็จตามเป้าหมาย และยังกระตือรือร้นในการ
ช่วยเหลือสมาชิกอื่นๆ ให้เรียนรู้ได้เหมือนตน จาก
แนวคิดดังกล่าวจึงสรุปได้ว่านักเรียนที่เรียนด้วย
กลุ่มร่วมมือแบบ STAD ได้รับกิจกรรมในลักษณะ
ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความฉลาดทาง
อารมณ์ 

 สำาหรับการเรียนด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ 
JIGSAW นัน้ทศินา แขมมณ ี(2553 : 266) อธบิาย
ว่ามกีารจดันกัเรยีนเขา้กลุม่คละความสามารถเกง่ 
ปานกลาง อ่อน กลุ่ม ละ 4 คน เรียกว่ากลุ่มบ้าน
เรา สมาชิกในกลุ่มบ้านเราได้มอบหมายให้ศึกษา
เนื้อหาคนละหนึ่งส่วนเปรียบเสมือนได้ชิ้นส่วนของ
ภาพตัดต่อคนละ 1 ชิ้น และหาคำาตอบประเด็น
ปัญหาที่ครูมอบหมายให้ สมาชิกในกลุ่มบ้านเรา
แยกย้ายไปรวมกับสมาชิกกลุ่มอื่นซึ่งได้รับเนื้อหา
เดียวกันตั้งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และทำาความ
เข้าใจเนื้อหานั้นร่วมกันอภิปรายหาคำาตอบจาก
ปัญหาที่ครูให้ไว้ สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลับไป
สู่กลุ่มบ้านเรา แต่ละคนช่วยสอนเพื่อนในกลุ่มให้
เข้าใจเนื้อหาที่ตนได้ศึกษาซึ่งสมาชิกทุกคนก็จะ
ได้เรียนรู้ภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมดและผู้เรียน
แต่ละคนทำาแบบทดสอบของตนจะได้คะแนนเป็น
ราย บคุคลและนำาคะแนนของทกุคนในกลุม่มารวม
กันเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดได้รับ
รางวัล สอดคล้องกับวิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2549 
: 24-25) ให้แนวคิดว่า การเรียนด้วยกลุ่มร่วมมือ
แบบ JIGSAW เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือ และการถ่ายทอดความรู้ระหว่าง
เพื่อนในกลุ่ม โดยมีกิจกรรมเป็นขั้นๆ เริ่มด้วยครู
แบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อย่อยเท่ากับจำานวนสมาชิก
กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มคละความสามารถเรียกว่ากลุ่ม
บ้าน ผู้เรียนที่ได้รับหัวข้อเดียวกันจากแต่ละกลุ่ม
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มานัง่ดว้ยกนัเพือ่ศึกษาร่วมกันและทำางานในหัวข้อ
ดังกลา่วเรียกวา่กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ หลงัจากนัน้แตล่ะ
คนออกจากกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญกลบัไปยงักลุม่เดมิของ
ตน และผลัดกันอธิบายเพ่ือถ่ายทอดความรู้ท่ีตน
ไปศึกษาให้เพื่อนในกลุ่มฟังจนครบทุกหัวข้อ แล้ว
ครูทดสอบเนื้อหาให้คะแนนเป็นรายบุคคล ครูนำา
คะแนนของนักเรียนทุกคนในกลุ่มมาเป็นคะแนน
กลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดได้รับรางวัล หรือจะ
ติดประกาศไว้ท่ีป้ายประกาศของห้อง จะเห็นว่า
กลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW ดำาเนินกระบวนการ
ทำากิจกรรมกลุ่มที่ต้องเปลี่ยนกลุ่มกลับไปกลับมา
ซึ่งอาจไม่เหมาะกับนักเรียนในระดับประถมศึกษา 
ปีที่ 2 ที่บางกิจกรรมยังต้องให้ครูคอยแนะนำา  
ด้วยเหตนุีจึ้งพบวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยกลุม่รว่มมอื
แบบ STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ และความฉลาดทางอารมณ์ สูงกว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของกิริยา ปี่ทอง (2552 : 
93) ทีพ่บวา่ ความเขา้ใจในการอา่นของนกัเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ 
STAD สูงกว่าที่เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ 4 MAT 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะโดยทั่วไป

 1.1 การแบ่งกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ครูผู้สอนต้องกำาหนดกฎกติกาของกลุ่ม
ให้ชัดเจน เพ่ือช่วยให้การทำางานของกลุ่มมีความ 
ต่อเนื่อง และสมาชิกกลุ่มเกิดความรับผิดชอบ

ในงานที่ได้รับอย่างเต็มความสามารถ ก่อให้เกิด 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำางานได้เป็นอย่างดี 

 1.2 ทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูต้อ้งมกีารประเมนิผลเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิความ
กระตือรือร้นในการทำางาน เนื่องจากการประเมิน
ผลชว่ยปรบั แกไ้ขความยากงา่ยและความเหมาะสม 
ของกิจกรรมแก่ผู้เรียนได้

 1.3 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้ทุกฝ่ายควรให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค
ต่างๆ ด้วยการเผยแพร่และนำาไปใช้อย่างกว้าง
ขวางเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ต่างๆ

 2. ข้อเสนอในการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรมีการวิจัยเทคนิควิธีสอนที่ส่งผล
ตอ่แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และความฉลาดทางอารมณ์
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

 2.2 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์  ความรับผิดชอบ และความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา/
มธัยมศกึษาระหว่างการจดัการเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบ 
แผนที่ความคิดและรูปแบบกลุ่มร่วมกันคิด 

 2.4 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบความ
คิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา และความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา/
มัธยมศึกษาระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคกลุ่ม
ร่วมด้วยช่วยกัน
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา และเจตคติ
ตอ่การเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปท่ีี 5 เรือ่งการถนอมอาหารท่ี
เรียนด้วยการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่นน้ทกัษะกระบวนการและการจดั
กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้
Comparisons of Learning Achievement, Problem Solving 
Skills, and Attitudes toward Learning on Food Preservation 
of Prathomsueksa 5 Students who Learned Using Learning 
Activities Based on Process Skills and Inquiry Approach 

กมลวรรณ ไสยาสน์,1 ชวลิต ชูกำาแพง,2 สุรศักดิ์ คำาคง3 
Kamonwan Sriyar,1 Chowwalit Chookhampaeng,2 Surasak Khamkhong3

บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือ: 1) พฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะกระบวนการ
และแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องการถนอมอาหาร ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และศึกษาดัชนี
ประสทิธผิลของการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ัง้ 2 รปูแบบ 2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การคดิ
แกปั้ญหา และเจตคตติอ่การเรยีนระหวา่งกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน ในแตล่ะรปูแบบทัง้ 2 รปูแบบ และ 3) 
เปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การคดิแก้ปญัหา และเจตคตติอ่การเรยีนระหว่างการจดัการเรยีนรู ้
2 รูปแบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2553 อำาเภอเมือง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง
แหนดอนกู่ 1 ห้องเรียน จำานวน 31 คน เป็นกลุ่มทดลองที่ 1 จัดกิจกรรมเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ 
และโรงเรียนโนนสำาราญวิทยา 1 ห้องเรียน จำานวน 28 คน เป็นกลุ่มทดลองที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random 
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ 
และแผนการจัดการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้2) แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 3) แบบทดสอบ

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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การคดิแกปั้ญหาและ 4) แบบวดัเจตคตติอ่การเรยีน สถติทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบสมมติฐานใช้ t – test (dependent samples) และ t – test 
(independent samples)

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้   

 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ และการจัดกิจกรรมการเรียนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.10/85.48 และ 87.70/81.19 และค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.7115 และ 0.6127 ตามลำาดับ 

 2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการและการจัดกิจกรรม
การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .01

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการคิดแก้ปัญหา สูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 แต่เจตคติต่อการเรียนไม่แตกต่างกัน

คำาสำาคัญ: การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ การคิดแก้ปัญหา 
เจตคติต่อการเรียน

Abstract
 The purposes of this study were: 1) to develop the lesson plan on food preservation  
by process skills and inquiry approach with an efficiencies of 80/80, and to study the  
effectiveness indices of two developed learning plans; 2) to compare the students’ learning 
achievement, problem solving skills, and attitudes toward learning before and after learning 
with two developed learning plans ; and 3) to compare the students’ learning achievement, 
problem solving skills, and attitudes toward learning with two developed learning plans. The 
sample consisted of Prathomsueksa 5 students in the second semester of the academic year 
2010, Amphoe Mueang under the office of Chaiyaphum Elementary Educational Area Zone 1  
31 students at Ban Nhongnhae Dongu School, were an experimental group 1 who learned 
using the learning activities based on process skills ; and 28 students at Ban Nonsamran  
Wittaya School were an experimental group two who learned using the learning activities 
based on inquiry approach, they were selected using the cluster random sampling technique.  
The research instruments included: 1) lesson plans using learning activities based on  
process skills and lesson plans using learning activities base on inquiry approach, 2) learning  
achievement test, 3) problem solving skills test and 4) scale on attitude towards learning.  
The statistics used in analyzing data were mean, standard deviation, percentage,  
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hypothesis testing t - test (dependent samples) and t - test (independent samples) were used 
for hypothesis testing.

 The research findings were as follows:

 1. The developed lesson plans by using the learning activities based on process skills 
and inquiry approach had efficiencies of 89.10/85.48 and 87.70/81.19 and had effectiveness 
indices of 0.7115 and 0.6127. respectively.

 2. The students who learned by using the two learning activities showed gains in 
learning achievement, problem solving skills, and attitudes toward learning before learning 
at the 0.01 level of significance.

 3. The students who learned by using the learning activities based on process skills 
indicated more learning achievement and problem solving skills than those learned by using 
the learning activities based on inquiry approach at .01 level of significance, but the two 
groups of students did not show attitudes towards learning differently.

Keywords: process skill approach, inquiry approach, problem solving,  attitude toward  
learning

บทนำา  
 การจัดการศึกษาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งหวัง 
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเรียน 
ทกุขัน้ตอน ไดท้ำากิจกรรมทีห่ลากหลาย กระตุน้ให ้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเป็นการปลูกฝังทักษะ
การคิดและปฏิบัติ เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2546: 14-15) การเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการ (process skills) เป็นการทำางาน 
ท่ีครบขั้นตอน ช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำาเป็น  
แก้ปัญหาเป็น และวางแผนการกระทำาอย่างมี 
ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 1) ขั้นสังเกตรับรู้  
2) ขั้นทำาตามแบบ 3) ขั้นทำาเองโดยไม่มีแบบ 
และ 4) ขั้นฝึกให้ชำานาญ โดยผู้เรียนสังเกตเรื่อง
ราวหรือสิ่งที่จะปฏิบัติ ดูต้นแบบที่ครูแสดงหรือ

แนะนำา ลงมือปฏิบัติงานเองโดยนักเรียนวางแผน
ริเริ่มงานเองจนคล่องแคล่ว การเรียนรู้จะเน้น
กระบวนการในการทำางานร่วมกับผู้อื่น (ทิศนา 
แขมมณี, 2548: 313-314) การจัดการเรียน
รู้ตามรูปแบบที่เน้นทักษะกระบวนการ ทำาให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติต่อ
การเรียนสูงขึ้น (ทัศนีย์ หลักเพ็ชร์, 2550: 36) 
นักเรียนมีทักษะการคิดแก้ปัญหาสูงขึ้น การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะใน
การทำางาน เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีทักษะ
การคิดแก้ปัญหา สามารถนำาความรู้ที่ ได้ไปใช้
ในชีวิตประจำาวันได้ การเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ (inquiry approach) เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแสวงหา
ความรู้ ช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงในการ
เรียนรู้ ผู้เรียนมีอิสระในการดำาเนินการเต็มที่  
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มี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ขั้นสร้างความสนใจ  
2) ขั้นสำารวจและตรวจค้นหา 3) ขั้นการ
อธิบายและลงข้อสรุป 4) ขั้นขยายความรู้   
และ 5) ขั้นประเมิน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความ
กระตอืรอืร้นในการแสวงหาความรู ้กลา้แสดงออก 
เชื่อมโยงองค์ความรู้และสรุปประเด็นที่สำาคัญได้  
ซึ่ งผู้ เ รี ยนจะสร้ า งองค์ ความรู้ ไ ด้ ต้ อ ง ผ่ าน
กระบวนการที่หลากหลาย (วัชรา เล่าเรียนดี, 
2553: 103-104) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ ทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เจตคติต่อการเรียนสูงขึ้น (ขนิษฐา 
กรกำาแหง, 2551: 101)

 จากความเปน็มาและความสำาคญัดงักลา่ว 
ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงได้เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียน การคิด
แก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียน ระหว่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการ
และแบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งผลการวิจัยในครั้ง
นี้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนา
นักเรียนตามเป้าหมายการจัดการศึกษาต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ และแบบสืบเสาะ
หาความรู ้ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และ
ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบ 

 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การคิดแก้ปัญหา เจตคติต่อการเรียน ก่อนเรียน
และหลังเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนทั้ง 2 
รูปแบบ 

 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การคิดแก้ปัญหา เจตคติต่อการเรียน หลังเรียน 
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนทั้ง 2 รูปแบบ 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการและรูปแบบ 
สืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
การคดิแกป้ญัหา และเจตคตติอ่การเรยีนหลงัเรยีน
สูงกว่าก่อนเรียน

 2. นักเรียนที่ เรียนตามแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการและ
แบบสืบเสาะหาความรู้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
การคิดแก้ปัญหา แตกต่างกันส่วนเจตคติต่อการ
เรียนไม่แตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ศูนย์เครือ
ข่ายพัฒนาวิชาการบ้านค่ายหนองไผ่โนนสำาราญ 
อำาเภอเมือง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชัยภูมิ เขต 1 รวมนักเรียนทั้งสิ้น 184 คน 
จาก 7 โรง โรงละ 1 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั ไดแ้ก ่นักเรยีนโรงเรยีนบา้นหนองแหน
ดอนกู่ จำานวน 1 ห้องเรียน จำานวน 31 คน เป็น 
กลุม่ทดลองที ่1 และนกัเรยีนโรงเรยีนโนนสำาราญ
วิทยา จำานวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 28 คน เป็น 
กลุ่มทดลองที่ 2 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
(cluster random sampling) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ แบบละ 9 แผน 
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 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน 
ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าความ
ยาก ตั้งแต่ .24 ถึง .69 ค่าอำานาจจำาแนก ตั้งแต่ 
.33 ถึง.81 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .93 

 3. แบบทดสอบการคิดแก้ปัญหา ชนิด
ปรนยั 4 ตวัเลอืก จำานวน 15 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนก
ตั้งแต่ .25 ถึง .56 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .83 

 4. แบบวัดเจตคติต่อการเรียน เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
จำานวน 20 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .29 ถึง 
.85 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95

 การดำาเนินการวิจัย 

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

 2. ทำาการสอนกลุ่มทดลองที่ 1 ด้วย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นทักษะ
กระบวนการ และกลุ่มทดลองที่ 2 ด้วยแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ จน
ครบทุกแผน โดยทำาการสอนตดิตอ่กนัทัง้หมดกลุม่
ละ 9 สัปดาห์ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง 

 3. เมื่อดำาเนินการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้น 
แล้วทำาการทดสอบหลังเรียน (post-test) ด้วย 
แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบทดสอบ
การคิดแก้ปัญหา และแบบวัดเจตคติต่อการเรียน 
ชุดเดิมใช้เวลาทดสอบนอกเวลาเรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการและแบบสืบเสาะ
หาความรู้ โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ ร้อยละ 

 2. วิเคราะหด์ชันีประสทิธผิลของแผนการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะกระบวนการและแบบสบื
เสาะ หาความรู้โดยการใช้สูตรคำานวณหาค่าดัชนี 
ประสิทธิผล 

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียน 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนแบบที่เน้นทักษะ
กระบวนการและแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ 
t-test (dependent samples)

 4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียน 
ระหว่างกลุ่มที่เรียนที่เน้นทักษะกระบวนการ และ
กลุ่มที่เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ t-test  
(independent samples)

ผลการวิจัย
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะกระบวนการ และการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 89.10/85.48 และ 87.70/81.19 ค่าดัชนี
ประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.7115 และ 0.6127 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 61.27 และ 61.27 ตามลำาดับ

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด 
แก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียน ของนักเรียน
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการ และแบบสบืเสาะหาความรู ้หลงัเรยีน
สูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ ระดับ.01

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหา สูงกว่าแบบ 
สืบเสาะหาความรู้ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แต่เจตคติต่อการเรียนไม่แตกต่างกัน
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อภิปรายผล
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ทักษะกระบวนการ และแผนการจัดการเรียนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ที่พัฒนาข้ึน ที่มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 89.10/85.48 และ87.70/81.19 
หมายความว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ทักษะกระบวนการ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจาก
การทำากิจกรรมตามใบงาน คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และเจตคติต่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 
89.10 และไดค้ะแนนเฉลีย่จากการทำาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 85.48 
และการจัดกจิกรรมการเรยีนแบบสบืเสาะหาความ
รู้นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการทำากิจกรรมตาม
ใบงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติต่อ
การเรียน คิดเป็นร้อยละ 87.70 และได้คะแนน
เฉลีย่จากการทำาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนคิดเป็นร้อยละ 81.19 นั่นคือแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการและ
แบบสืบเสาะหาความรู้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้คือ 80/80 เนื่องจากแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการและแบบสืบ
เสาะหาความรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ดำาเนินการตาม
ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยเริ่มตั้งแต่ ศึกษาคำาอธิบายรายวิชา วิเคราะห์
หลักสูตร วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง สาระ
การเรียนรู้ สาระสำาคัญ จุดประสงค์การเรียน
รู้ การจัดทำาหน่วยการเรียนรู้ ศึกษางานวิจัยที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่นน้ทกัษะ
กระบวนการและแบบสืบเสาะหาความรู้ ปรับปรุง
ตามทีผู่เ้ชีย่วชาญแนะนำา และทดลองใช ้แลว้แกไ้ข
ข้อบกพร่องก่อนนำาไปใช้จริงทำาให้ได้แผนการ
จัดกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ การ
ทำางานท่ีครบขั้นตอนการประเมินและปรับปรุง
การกระทำาอยู่เสมอ (ทิศนา แขมมณี, 2552 : 
248) สอดคล้องกับงานวิจัยของชนะ ครึบกระ

โทก (2550 : 73-93) ผลการวิจยัพบว่าแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง
การเพาะเหด็นางฟา้ กลุม่การงานพืน้ฐานอาชพีชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาพบว่าแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.70/81.61 
สอดคล้องกับงานวิจัยของเกษณี สิมสีดา (2550 
: 92) ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความ
รู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 83.77/85.75 

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ และ
แบบสบืเสาะหาความรู ้จากการวัดผลและประเมนิ
ผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับเท่ากับ 0.7115 และ 0.6127 
ตามลำาดบั ซึง่หมายความวา่ ผูเ้รยีนมคีวามกา้วหนา้
ในการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากทีเ่รยีนโดยแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการและ
แบบสืบเสาะหาความรู้ ร้อยละ 71.15 และ 61.27 
ตามลำาดับ ผลการวิจัยพบเช่นน้ีเน่ืองจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ เป็น 
กระบวนการปฏิบัติหรือกระบวนการทำางานที่ครบ
ขั้นตอนและเป็นกระบวนการในการพัฒนา ช่วย
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะคิดเป็น ทำาเป็น แก้ปัญหา
เปน็ ใชป้ญัญาความสามารถคดิวิเคราะห ์วางแผน
การกระทำาตา่งๆ อยา่งมขีัน้ตอน เนน้กระบวนการ
ในการทำางานร่วมกับผู้อื่นตามแนวคิดของทิศนา 
แขมมณี (2552 : 141-144) สอดคล้องกับงาน
วิจัยของชนะ ครึบกระโทก (2550 : 73-93) ผล
การวิจัยพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการ มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .6508 
แสดงว่าผูเ้รยีนมคีวามกา้วหนา้ในการเรยีนรอ้ยละ 
65.08 สอดคลอ้งกบังานวิจัยของอดลุย ์บญุโนนแต ้ 
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(2547 : 74-76) ผลการวิจัยพบว่าการเรียนรู้กลุ่ม
การงานอาชพีและเทคโนโลย ีเรือ่งการปลกูไมด้อก
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ  
มคีา่ดชันปีระสทิธิผลเท่ากับ 0.877 แสดงวา่ผู้เรียน
มีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 87.70 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของภักตรา ดลเจือ (2548: 
63 - 92) ผลการวิจัยพบว่าการเรียนรู้กลุ่มการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ของนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ มีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.7199 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าใน
การเรียนร้อยละ 71.99 และการจัดกิจกรรมแบบ
สืบเสาะหาความรู้ เป็นจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียน
ไดส้บืคน้ เสาะหา สำารวจตรวจสอบ คน้ควา้ด้วยวธิี
การต่างๆ ที่ทำา และนำามาสรุปและสื่อสารข้อมูล 
ข้อความรู้ที่ ได้ด้วยตนเองตามแนวคิดของของ 
ทิศนา แขมมณี (2552 : 141-144) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของยุพเยาว์ เมธยะกุล (2547 : 55-96) 
ผลการวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้พัฒนาขึ้น
มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .64 แสดงว่านักเรียนมี
ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 64 สอดคล้องงาน
วิจัยของเกษณี สิมสีดา (2550 : 92) ผลการวิจัย
พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู ้มดีชันปีระสทิธิผลเท่ากับ 0.7608 แสดง
ว่านักเรียนมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 76.08

 3. นกัเรยีนทีเ่รยีนตามรปูแบบทีเ่นน้ทกัษะ
กระบวนการ และการเรยีนแบบสบืเสาะหาความรู ้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา และ
เจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยพบเช่นน้ี 
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการ จะเน้นการทำางานเปน็ขัน้ตอนโดยเริม่
จากการวิเคราะห์งาน การวางแผนการทำางาน การ
ปฏบิตังิาน และการประเมนิผลงาน ซึง่ผูเ้รยีนไดฝ้กึ
ใช้ทักษะกระบวนการคิดและการปฏิบัติงานตั้งแต่
เริ่มต้นจนได้ชิ้นงานออกมา (กรมวิชาการ, 2545 : 
36) ส่วนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
นักเรียนได้เรียนรู้จากการแก้ปัญหาได้สร้างความ
รู้เชิงปฏิบัติการ ทำาให้นักเรียนมีความสามารถใน
การสร้างและทดสอบแนวคิดหรือข้อสรุปได้ด้วย
ตนเอง และเป็นตัวกระตุ้นของการพัฒนาการ 
แก้ปัญหาด้วยเหตุผลและการสืบค้นข้อมูล (สุวิทย์  
มูลคำา, 2546: 9 -10) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของอุไร คำามณีจันทร์ (2552: 102-104)  
ผลการวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะกระบวนการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของนฤพล จันทู  
(2549: 94 - 139) ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่
เรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
สืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติ 
สงูกว่ากอ่นเรยีน อยา่งมนัียสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 

 4. การคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนที่
เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการ
คดิแกป้ญัหา สงูกว่าการจัดการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ
หาความรู้ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เปน็ไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ในขอ้ที ่2 สว่นเจตคติ
ต่อการเรียนไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
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กระบวนการจะเนน้ให้ผู้เรยีนเรยีนรูจ้ากการปฏบิติั
จริงมีการทำางานอย่างเป็นขั้นตอนมีโอกาสในการ
ใชท้กัษะกระบวนการคดิโดยผา่นกระบวนการหลกั 
หรือกระบวนการแม่บท ของกระบวนการอ่ืนๆ 
ซึ่งเกิดจากการนำาเอากระบวนการต่างๆ ที่มีอยู่
ทั้งหมดในปัจจุบันมาประมวลเข้าด้วยกันเพ่ือแยก
ตวัร่วม (ประสทิธิ ์เครือ่งสงิห์, 2544: 26) สว่นการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ นักเรียนได้
เรยีนรูจ้ากการแก้ปัญหา ได้สร้างความรูเ้ชงิปฏบิติั
การ ทำาใหน้กัเรยีนมคีวามสามารถในการสรา้งและ
ทดสอบแนวคิดหรอืขอ้สรปุไดด้ว้ยตนเอง นอกจาก
นี้ยังเน้นให้นักเรียนจำาแนกแยกแยะองค์ประกอบ
ของสิง่ใดสิง่หนึง่ออกเปน็สว่นๆ เพือ่คน้หาวา่มอีงค์
ประกอบย่อยๆ อะไรบ้าง ทำามาจากอะไรประกอบ
ขึ้นมาได้อย่างไรและมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
อย่างไร (สุวิทย์ มูลคำา, 2546: 9 -10) การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความ
รู้ จึงทำาให้นักเรียนไม่สามารถแสวงหาความรู้และ
เชื่อมโยงความรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นการสอนที่
เน้นเน้นทักษะกระบวนการ มุง่ใหผู้เ้รยีนปฏบิตังิาน
อยา่งเปน็ขัน้ตอน สามารถพฒันาความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีการสืบค้น
ข้อมูลประกอบองค์ความรู้และการเก็บข้อมูลไม่
ซบัซอ้น จงึสง่ผลให้นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหา สูงกว่าการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของดวงรักษ์ อาจวิชัย (2549: 105 - 
106) ผลการวจัิยพบวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยชดุการ
เรียนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา และ
เจตคติต่อการเรียนสูงกว่าการเรียนแบบสืบเสาะ 
สสวท.อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคล้องกบังานวจัิยของอุสา รนิลา (2551: 117) 
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนตามแผนแบบ
สตอรีไลน์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิด

สร้างสรรค์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์มากกว่า
นักเรียนที่เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

 1.1 การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่นน้ทกัษะ
กระบวนการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ ครูผู้สอนควรทำาการปฐมนิเทศ
และแนะนำาขัน้ตอนการเรยีนรวมทัง้ทำาความเขา้ใจ
ในวิธกีารดำาเนินกจิกรรมแกผู่เ้รยีน เพือ่นำาไปสูก่าร
ปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และไม่เกิด
ปัญหา ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการ
สอนทัง้ 2 รปูแบบน้ีเปน็กจิกรรมการเรยีนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ดังนั้นครูผู้สอนต้องคำานึง
ถงึความแตกตา่งระหว่างบคุคล สภาพความพรอ้ม
ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ 
พื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียนด้วย

 1.2 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการถนอม
อาหาร ควรนำาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ 
ท้องถิ่น

 1.3 ควรจัดเตรียมสื่อและแหล่งข้อมูลใน
การศึกษาค้นคว้าก่อนล่วงหน้า

 1.4 ควรมีการประเมินผลผู้เรียนทันที 
ทัง้ในขณะปฏิบตักิรรมและหลงัการปฏิบตักิจิกรรม
เสร็จสิ้น เพื่อวัดความรู้ของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบตัวแป
รอื่นๆ ที่มีผลต่อการเรียนที่เกิดจากการเรียนด้วย
การจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการ และ
แบบสืบเสาะหาความรู้ เช่น การใช้เหตุผล การคดิ
วเิคราะห์ และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิห์รือความคงทน
ในการเรียนรู้ เป็นต้น
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 2.2 ควรมีการนำารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการและแบบสืบ
เสาะหาความรู้ ไปใช้เปรียบเทียบความสามารถ
ทกัษะดา้นการคดิแก้ปัญหา ในกลุม่สาระการเรียนรู ้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้นอื่นๆ 

 2.3 ควรมีการนำารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ เน้นทักษะกระบวนการและแบบ 
สืบเสาะหาความรู้ ไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นต้น
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การเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง อาหารพืน้บา้น และทกัษะ
การคดิแกปั้ญหา และเจตคตติอ่การเรยีน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) และการจัดการเรียน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
Comparisons of Learning Achievement, Learning Entitled 
Local Food Problem Solving Skills and Attitudes toward of 
Prathomsueksa 6 Students who Learned Using CIPPA Model 
Learning Activities and Problem-Based Learning Model

สิริลักษณ์ นิสสัยกล้า,1 ชวลิต ชูกำาแพง,2 สุรศักดิ์ คำาคง3 
Siriluk Nissaikla,1 Chowwalit Chookhampaeng,2 Surasak Khamkhong3 

บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพือ่ 1) พฒันาแผนการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA) และการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารพื้นบ้าน ที่มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และศกึษาดัชนปีระสทิธผิลของการจดัการเรยีนรูท้ัง้ 2 รปูแบบ 2) เปรยีบ
เทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะการคดิแก้ปัญหาและเจตคตติอ่การเรยีน ระหว่างกอ่นเรยีนและหลงั
เรียนทั้ง 2 รูปแบบ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อการ
เรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้ 2 แบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียน ชุมชนบัวบานสามัคคี จำานวน 2 ห้อง ได้
มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จำานวน 32 คน 
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จำานวน 30 คน ใช้การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เครือ่งมือที่ใชใ้นการวจัิยไดแ้ก ่1) แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ CIPPA และแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดทักษะ
การคิดแก้ปัญหา 4) แบบวัดเจตคติต่อการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t - test (dependent samples) และ F - test 
(MANOVA)

 ผลการวิจัยพบดังนี้ 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารพื้นบ้าน มีประสิทธิภาพ 86.53/81.35 และ 
87.06/86.89 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6692 และ 0.6704 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.92 และ 
67.04 ตามลำาดับ  

 2. นกัเรยีนทัง้ 2 กลุม่ มีผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะการคดิแกป้ญัหาและเจตคตติอ่การเรยีน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีทักษะการคิดแก้ปัญหา สูงกว่า 
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่นักเรียน 
ทั้ง 2 กลุ่ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกัน 

คำาสำาคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะการคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียน

Abstract
 The purposes of this research were: 1) to develop the lesson plan of career and 
technology entitled local food by using CIPPA model learning activities and Problem - Based 
Learning model with an efficiencies of 80/80 and to study the effectiveness indices of  
the both of learning activities, 2) to compare the learning achievements, problem solving  
skills, and attitudes toward the learning before and after 2 learning activities, and  
3) to compare the learning achievements, problem solving skills, and attitudes toward the 
learning between 2 model learning activities. The sample used in this research consisted 2 
classes of Pathomsueksa 6 who were studying in the second semester of the academic year 
2010 at Chumchon Buaban Samakkhi School, were obtained by the cluster random sampling. 
There were 32 students of 6/1 class that using the CIPPA model learning activities and there 
were 30 students of 6/2 class that using a learning activities by using Problem - Based Learning 
model. The instruments used in this research were: 1) lesson plans which using CIPPA model, 
and lesson plans which using Problem - Based Learning model ; 2) learning achievement test; 
3) problem solving skills test; and 4) scale on the attitude toward the learning, The statistics 
used in this research were , mean, standard deviation, percentage, and hypothesis testing 
used t-test (dependent samples) and F-test (MANOVA). 
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 The results of this research were as follows:

  1. The lesson plans of career and technology using CIPPA model learning activities 
and Problem - Based Learning model had efficiencies of 86.53/81.35 and 87.06/86.89 and 
had the effectiveness indices of 0.6692 and 0.6704, or at 66.92 percent and 67.04 percent, 
respectively. 

 2. The students’ learning achievements, problem solving skills, and attitudes toward 
learning after using 2 learning activities models were significantly higher than before learning 
at the level .01

 3. The students acquired the learning through Problem - Based learning model would 
gain better skills of problem- solving than those being taught through the CIPPA model  
learning at .01 level of significance. However, both groups of students had successfully achieved 
their learning and as well had got marked change in learning attitude with no significant 
differences.

Keywords: CIPPA model learning, Problem-Based Learning model, learning achievement, 
problem solving skill, attitude toward learning 

บทนำา 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำาเป็นต่อการดำารง
ชีวิต ประกอบด้วย 4 สาระ คือ 1) การดำารงชีวิต
และครอบครัว 2) การออกแบบและเทคโนโลยี 
3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4) การ
อาชีพ ซึ่งแต่ละสาระมีความสำาคัญต่อการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อการทำางาน มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถในการจัดการ 
วางแผน ออกแบบการทำางาน นำาเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีสารสารเทศมาใชใ้นการประกอบอาชพี 
พัฒนางาน สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สามารถ
แข่งขันได้ในสังคมไทย สังคมโลก รวมทั้งพัฒนา
วิชาการ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถดำารง
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พึ่งตนเองได้ 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (เดชา จันทคัต, 
2549 : 1) 

 การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา 
(CIPPA) มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ที่ช่วยให้
ผู้เรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย ประสาทรับรู้
ของผูเ้รยีนตืน่ตวัพรอ้มทีจ่ะรบัขอ้มลูและการเรยีน
รู้ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น (ทิศนา แขมมณี, 2551 : 1-7) 
มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้น คือ 1) ทบทวน
ความรู้เดิม 2) แสวงหาความรู้ใหม่ 3) ทำาความ
เขา้ใจความรูใ้หมแ่ละเชือ่มโยงความรูใ้หมก่บัความ
รู้เดิม 4) การแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่ม 5) สรุป
และจัดระเบยีบความรู ้6) การปฏิบตั ิหรอืแสดงผล
งาน และ 7) การประยกุตใ์ชค้วามรู ้ซึง่การจดัการ
เรียนรู้แบบ CIPPA จะกระตุ้นให้สมองของผู้เรียน
เกิดความเคล่ือนไหว สนุกที่จะคิด มีปฏิสัมพันธ์
กับคนอื่น ทำาให้การเรียนรู้มีความหมายกับตนเอง 
การจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA ทำาให้นักเรียนมี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และ
เจตคติต่อการเรียนสูงขึ้น (ประทินทิพย์ พรไชยา, 
2552 : 97-99)
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 ก า ร เ รี ยนรู้ โ ด ย ใช้ ปัญหา เป็ น ฐ าน  
(Problem-Based Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ใช้
ปัญหาจริงหรือสถานการณ์จำาลองเป็นตัวกระตุ้น
การเรยีนรู ้ไดร้บัความรูใ้หมจ่ากการศกึษาคน้ควา้ 
การวิเคราะห์แก้ปัญหา การเรียนรู้ส่วนร่วมจาก
กลุ่ม การใช้พลวัตกลุ่ม ทำาให้ผู้เรียนได้พัฒนา
บุคลิกภาพ มีความมั่นใจที่จะเผชิญปัญหา ใช้การ
แกป้ญัหาอยา่งมเีหตผุล รวมทัง้เปน็การฝกึฝนนสิยั
รักการศึกษาค้นคว้า ซึ่งเป็นพฤติกรรมจำาเป็นของ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2548 
: 79-80) มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้น คือ 
1) กำาหนดปัญหา 2) ทำาความเข้าใจกับปัญหา 
3) ดำาเนินการศึกษาค้นคว้า 4) สังเคราะห์ความรู้  
5) สรุปและประเมินค่า และ 6) นำาเสนอและ
ประเมินผลงาน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ทำาให้ 
ผลสัมฤทธิ์ ท างการ เรี ยน การคิ ดอย่ า งมี
วจิารณญาณ และเจตคตติอ่การเรียนของนกัเรยีน
สูงขึ้น (สายันต์ ขอนสัก, 2552 : 102-104) 

 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครู
ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จึงสนใจเปรียบเทียบการจัดการเรียน
รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้แบบ 
CIPPA แบบใดจะทำาให้เกิดผลดีกับนกัเรยีนในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดแก้ปัญหา 
และเจตคติต่อการเรียน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
แบบซิปปา (CIPPA) และการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารพื้นบ้าน ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และศึกษาดัชนี

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบ 

 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะการคิดแก้ปัญหาและเจตคติต่อการ
เรยีน ระหว่างกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนทัง้ 2 รปูแบบ 

 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะการคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อการ
เรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้ 2 แบบ 

สมมุติฐานของการวิจัย
 1. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบ CIPPA และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิด
แก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียน หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 

 2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบ CIPPA และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิด
แก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียน แตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียน
เครอืขา่ยสม้ปอ่ย–บวับาน สำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จำานวน 213 คน 
จาก 6 โรง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นักเรียนโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นักเรียน 
62 คน จำานวน 2 ห้อง ได้มาโดยการเลือกแบบสุ่ม
กลุม่ (cluster random sampling) โดยใหน้กัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เรียนตามแบบ CIPPA 
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 เรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA 
และ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
จำานวนแบบละ 8 แผน 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่า 
อำานาจจำาแนก ตั้งแต่ .23 ถึง .60 และความ 
เชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .89

 3. แบบทดสอบวดัทกัษะการคดิแก้ปัญหา 
ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าความ
ยาก ตัง้แต ่.21 ถงึ 58 คา่อำานาจจำาแนก ตัง้แต ่.27 
ถึง 87 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .77

 4. แบบวัดเจตคติต่อการเรียน แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
จำานวน 20 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก ตั้งแต่ .24 ถึง 
.50 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .88

 การดำาเนินการวิจัย

 1. ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) ทั้ง 2 
กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แบบทดสอบวัดทักษะการคิดแก้ปัญหา และ
แบบวัดเจตคติต่อการเรียน 

 2. ทำาการสอน โดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบ CIPPA และแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จนครบทุกแผนการจัดการ
เรียนรู้ ใช้เวลาเรียนทั้งหมดกลุ่มละ 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง 

 3. เมื่อนักเรียนปฏิบัติ กิจกรรมครบ 
ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยทดสอบหลังเรียน 
(post-test) ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน แบบทดสอบวดัทกัษะการคดิ
แก้ปัญหา และแบบวัดเจตคติต่อการเรียน ซึ่งเป็น
ชุดเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะหห์าประสทิธภิาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ CIPPA และแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยการหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 

 2. วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA และโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน โดยการใช้สูตรคำานวณหาค่าดัชนี
ประสิทธิผล

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะการคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียน 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนแบบ CIPPA และ
โดยใชป้ญัหาเปน็ฐานดว้ยสถติ ิt-test (dependent 
samples)

 4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะการคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียน 
ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA และการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้ F-test 
(MANOVA)

ผลการวิจัย
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA 
และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง 
อาหารพื้นบ้าน มีประสิทธิภาพ 86.53/81.35 และ 
87.06/86.89 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 
0.6692 และ 0.6704 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.92 
และ 67.04 ตามลำาดับ  

 2. นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ทักษะการคิดแก้ปัญหาและเจตคติ
ต่อการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียน
รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีทักษะการคิดแก้ปัญหา 
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มากกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบ 
CIPPA อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่
นกัเรยีนทัง้ 2 กลุม่ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน และ
เจตคติต่อการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกัน 

อภิปรายผล 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA 
และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
มีประสิทธิภาพ 86.53/81.35 และ 87.06/86.89 
ตามลำาดับ หมายความว่านักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
จากการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน การทำา
แบบทดสอบย่อยและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA 
คิดเป็นร้อยละ 86.53 และไดค้ะแนนเฉลีย่จากการ
ทำาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็น
รอ้ยละ 81.35 และนกัเรยีนไดค้ะแนนเฉลีย่จากการ
ปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน การทำาแบบทดสอบ 
ย่อยและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
โดยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
คิดเป็นร้อยละ 87.06 และได้คะแนนเฉลี่ยจาก
การทำาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 86.89 ผลวจิยัพบเชน่นี ้อาจเนือ่งมา
จากแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 แบบที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นได้ดำาเนินการตามขั้นตอนการสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ ได้ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุม
วทิยานพินธแ์ละผูเ้ชีย่วชาญ ผา่นการประเมนิตรวจ
สอบคุณภาพ และความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ 
เพือ่ใหไ้ด้แผนการจดัการเรยีนรูท้ีม่คีณุภาพเหมาะ
สมที่จะนำามาจัดการเรียนรู้ ได้ผ่านการทดลองใช้
กับนักเรียน เพื่อหาความเหมาะสมของเวลาที่ใช้
ในการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ และปริมาณ
ของเนื้อหา โดยผู้วิจัยได้แก้ไขปรับปรุงและนำามา
ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งนักเรียนได้ทำากิจกรรมแบบ
ทดสอบย่อย ใบงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ตลอดจนวิธีการสร้างและนำาเสนอ
ผลงานที่ถูกต้อง และนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติตาม 
ลำาดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
จึงทำาให้ประสิทธิภาพของแผนสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำาหนดไว ้การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบ
การสอนแบบ CIPPA มหีลกัการให้ผูเ้รยีนมบีทบาท
สำาคัญในการเรียนรู้ ได้ใช้ความคิด คิดสร้างสรรค์ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม มีปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อนในกลุ่ม (ทิศนา แขมมณี, 2551 : 2-11) 
ทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีดัดเวอร์ธ (ทิศนา แขมมณี,  
2551: 15 ; อ้างอิงมาจาก Ducworth, 1997 : 10) 
ที่กล่าวว่าการสอนที่ดีต้องเป็นลักษณะการเสนอ
สถานการณ์ที่เด็กได้ทดลองทำาด้วยตนเองเด็กจะ
ได้คิดและสังเกตว่ามีอะไรเกิดขึ้น เมื่อได้ลงมือ
กระทำา ได้คิดคำาถามและแสวงหาคำาตอบด้วย
ตนเอง พิจารณาผลที่ได้แต่ละครั้งแล้วสรุปเป็นคำา
ตอบ หรอืความรูท้ีส่มบรูณต์อ่ไป สอดคลอ้งกบัผล
การวิจัยของสุณัฐวิทย์ สัตยะมุข (2553 : 99-141) 
พบวา่ ประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ
ซิปปา (CIPPA) เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 86.57/84.36 และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ วัชราภรณ์ รินโพธิ์สาน (2553 
:75-114) พบว่า ประสทิธภิาพของแผนการจดัการ 
เรียนรู้แบบ CIPPA กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่า
เท่ากับ 86.15/84.62 และการเรียนโดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน ผู้เรียนได้พบปัญหาด้วยตนเองและ 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ผู้เรียนจะรับโจทย์ปัญหา
หรือคำาถามที่ครูผู้สอนให้ไป และผู้เรียนได้ค้นหา
คำาตอบด้วยตนเองจากแหล่งค้นคว้าต่างๆ ทำาให้ 
ผู้เรียนมีความสนใจการเรียนมากขึ้น ได้ทำางาน
เปน็กลุม่ศกึษาปญัหาและศกึษาคน้คว้าดว้ยตนเอง 
ผูเ้รยีนจงึมสีว่นรว่มและสนุกกบักจิกรรมทีท่ำาอยา่ง
เต็มที่ สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ ปิยรัตน์ 
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พุทธิเสน (2553 : 102) พบว่า ประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง
การอ่านจับใจความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 มีค่าเท่ากับ 87.24/85.06 และสอดคล้องกับ  
ศุภิสรา โททอง (2547 : 103) ที่ได้เปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้ระหว่างการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (PBL) กับการสอนตามคู่มือครูของ สสวท. 
พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  
เรื่อง การวัดความยาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
มีค่าเท่ากับ 85.21/84.39

 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
เรยีนรูแ้บบ CIPPA และแผนการจัดการเรยีนรูโ้ดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เท่ากับ 0.6692 และ 0.6704 
ตามลำาดับ ซึ่งหมายความว่านักเรียนที่เรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA และโดยใช้
ปญัหาเปน็ฐานมคีวามกา้วหนา้ในการเรยีน เพิม่ขึน้
ร้อยละ 66.92 และ 67.04 ตามลำาดับ ผลวิจัยเป็น
เช่นนี้ เนื่องมาจาก วิธีการสอนท้ังสองวิธีเป็นวิธี
การสอนท่ีเน้นใหน้กัเรยีนปฏบิตัจิรงิและปฏบิตังิาน
เป็นกลุม่ ซ่ึงทำาให้นกัเรยีนมีความสนใจในเนือ้หาที่
ผูส้อนจดัการเรยีนการสอนให ้และมคีวามกา้วหนา้
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น (ทิศนา แขมมณี, 2551 : 18) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประทินทิพย์ พรไชยยา 
(2552 : 122)ไดพ้ฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้แบบ 
CIPPA ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต (ภาษาพาที) 
ช้ันประถมศึกษาปทีี ่5 พบวา่ แผนการจดัการเรยีน
รูแ้บบ CIPPA มปีระสทิธิผล .6905 แสดงวา่ผู้เรยีน
มีความก้าวหน้าในการเรียน คิดเป็นร้อยละ 69.05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายใจ จำาปาหวาย 
(2549 : 107) ไดพ้ฒันาแผนการจดัการเรยีนรูก้ลุม่
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ 
ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่6 โดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน พบวา่ 
แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิผล .6541 แสดง
ว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อย
ละ 65.41 สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนีวรรณ 

สุขเสนา (2550 : 127) ได้พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่อง บทประยุกต์ 
กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 5 และการเรียนรู้ตามคู่มือครู พบว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีประสิทธิผล 
.6211 แสดงว่าผูเ้รยีนมคีวามกา้วหนา้ในการเรยีน 
คิดเป็นร้อยละ 62.11 

 3. นักเรียนที่เรียนแบบ CIPPA และใช้
ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
การคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียน หลัง 
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย  
ข้อ 1 ผลวิจัยพบเช่นนี้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ 
แบบ CIPPA และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ที่ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการต่างๆ คือ การ
สร้างแผนการจัดการเรียน แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ แบบทดสอบทักษะการคิดแก้ปัญหา และ
แบบวัดเจตคติต่อการเรียน ได้ผ่านการตรวจสอบ 
ปรับปรุงแก้ไข จากคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการทดลอง
ใช้กับนักเรียน เมื่อนำามาใช้กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อ
ค้นหาคำาตอบอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการ
เรียนรู้ทั้งสองแบบ ทำาให้นักเรียนเกิดการเรียน
รู้เข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถนำาสิ่งที่ได้จาก
การเรียนรู้ค้นหาคำาตอบได้ด้วยตนเอง อีกทั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA และแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีกิจกรรม
ที่หลากหลายน่าสนใจ สื่อที่ใช้ส่วนมากเป็นสิ่งที่
นักเรียนใช้ในชีวิตประจำาวันเมื่อทดลองฝึกปฏิบัติ
ทำาให้สนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย ได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ เพื่อค้นหาคำาตอบด้วยตนเอง นำาความรู้ 
ที่ ได้ไปใช้ในชีวิตประจำาวันและเกิดการเรียนรู้  
(ทิศนา แขมมณี, 2551 : 22) ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดแก้ปัญหา 
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และเจตคตติอ่การเรยีน หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน  
สอดคลอ้งกบังานวจัิยของกนกพรรณ ภกูองพลอย  
(2552: 98-100) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจ 
ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่องธุรกิจในชีวิตประจำาวันของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 ทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบ 
CIPPA และแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
ที่เรียนแบบ CIPPA มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของอุไร 
คำามณีจันทร์ (2552 : 102-104) ได้เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้
ปัญหาและเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศกึษาปทีี ่6 ระหวา่งการจัดการ
เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานและการจัดการเรยีนรู้
แบบวฏัจักรการเรยีนรู ้5 ขัน้ ผลวจิยัพบวา่ นกัเรยีน
ท่ีเรียนโดยใช้ปัญหาเปน็ฐาน มีผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน และเจตคติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของทัศน์มน หนูนิมิตร (2551 : 99-101) 
ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
วเิคราะห ์และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ประกอบแผนผังความคิดและสืบเสาะหาความรู้ 7 
ขั้น ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานและสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 4. นักเรียนที่เรียนแบบ CIPPA และใช้
ปัญหาเป็นฐาน มีทักษะการคิดแก้ปัญหาแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
นกัเรยีนท่ีเรยีนดว้ยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา
เป็นฐาน มีทักษะการคิดแก้ปัญหามากกว่าการ 

จัดการเรียนรู้แบบ CIPPA แต่นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม  
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน และเจตคตติอ่การเรยีนรู ้ 
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อ 2 
ที่ตั้งไว้ การที่ผลวิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเนื่องจาก
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน นักเรียน
ได้เรียนรู้จากการแก้ปัญหาที่ครูสร้างสถานการณ์
ขึ้น นักเรียนจึงมีทักษะในการคิดแก้ปัญหา  
ได้สร้างความรู้เชิงปฏิบัติการ ทำาให้นักเรียน 
มีความสามารถในการสร้างและทดสอบแนว 
ความคิดหรือข้อสรุปได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้
ยังเน้นให้นักเรียนจำาแนกแยกแยะองค์ประกอบ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนๆ เพื่อค้นหาว่า
มีองค์ประกอบย่อยๆ อะไรบ้างทำามาจากอะไร 
ประกอบขึ้นมาได้อย่างไรและมีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันอย่างไร (สุวิทย์ มูลคำา, 2546 : 9 - 10 ;  
อ้างอิงมาจาก Lawson, 2001 : 8) เน้นการนำา
ไปใช้ การนำาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ของสมองและ
สร้างความรู้จากกระบวนการทำางานกลุ่ม เพื่อแก้
ปัญหา หรือสถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจำาวัน
และมีความสำาคัญต่อผู้เรียน ตัวปัญหาจะเป็นจุด
เริม่ตน้ของกระบวนการเรยีนรู ้และเปน็ตวักระตุน้
ของการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล
และการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อเข้าใจกลไกของตัว
ปัญหา มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะและ
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
เรียนรู้โดยการช้ีนำาตนเอง ซ่ึงผู้เรียนจะได้ฝึกฝน
การสร้างองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดด้าน
การแก้ปัญหาอย่างมีความหมาย (ประพันธ์ศิริ  
สุเสารัจ, 2548 : 24) ดังนั้นการสอนที่เน้นให้
นักเรียนทำากิจกรรม และใช้เหตุผล ซึ่งสามารถ
พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนอย่างมีขั้นตอน
และมีการสืบค้นข้อมูลประกอบองค์ความรู้และ
การเก็บข้อมูลที่ไม่ซับซ้อน จึงส่งผลให้นักเรียน
ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
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ฐานมีทักษะการคิดแก้ปัญหา มากกว่าการเรียน
แบบ CIPPA สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจมาศ  
เทพบุตรดี (2550 : 100) ได้ทำาการศึกษาเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 พบว่า การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(PBL) นักเรียนมีความสามารถในการคดิวเิคราะห์
สงูกวา่นกัเรยีนที่ไดร้บัการสอนตามคูม่อืครอูยา่งมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ เฉลิมพล ตามเมืองปัก (2551 : 98) การ
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ระหว่าง
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้7 
ขัน้กบัการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็
ฐาน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติ
เชิงวิทยาศาสตร์ ต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช้

 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
(CIPPA) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะการคิดแก้ปัญหาและเจตคติต่อการเรียน

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แสดงว่าการ
จัดการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบ สามารถพัฒนาการ
เรยีนรูข้องนกัเรยีนได ้สมควรนำาไปใชจ้ดัการเรยีน
รู้ให้กับนักเรียน เนื่องจากเป็นการจัดการเรียน
รู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม เพื่อค้นหา
คำาตอบอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการเรียนรู้
ทำาให้นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์ มีการอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็น จึงเกิด
การเรียนรู้เข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถนำาสิ่ง
ที่ได้จากการเรียนรู้ไปค้นหาคำาตอบได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการต่างๆ เช่น 
ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะการทำางาน ทักษะ
กระบวนการกลุม่และทกัษะการอยูร่ว่มกนักบัผูอ้ืน่
ได้อย่างมีความสุข 

 2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวิจยัครัง้ตอ่ไป

 2.1 ควรทำาการศึกษาการจัดการเรียนรู้
แบบ CIPPA และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ร่วมกับเทคนิคการสอนอื่นๆ และศึกษา
ตวัแปรอืน่ๆ เพิม่เตมิ เชน่ ความคงทนในการเรยีน
รู ้ความสามารถในการคดิวิเคราะห ์ความพงึพอใจ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา เป็นต้น 

 2.2 ควรมกีารพฒันาแผนการจัดการเรยีน
รู้แบบ CIPPA และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เปน็ฐาน ในหนว่ยการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ในรายวิชาภาษา
ไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ใน
ทุกระดับชั้น และในรายวิชาอื่นๆ
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การเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาไทยเรือ่งสำานวนไทย และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ระหว่างการจัดกิจกรรมตามแนววิทยาศาสตร์กับบทบาทสมมติ 
A Comparison of Learning Achievement and analytical  
thinking ability in Thai (Entitled Thai Idiom) of  
Prathomsueksa 6 between Activity Management through  
Science Method Approach and Role Play Approach

พวงเพชร อุทโท,1 วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์,2 ลักขณา สริวัฒน์3 
Poungphet Ut-tho,1 Wimonrat Soonthornroach,2 Lakkhana Sariwat3 

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่องสำานวนไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมตามแนววิทยาศาสตร์และการจัดกิจกรรม
ด้วยบทบาทสมมติ ตามเกณฑ์ 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งสองแผน  
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนทั้ง
สองกลุ่มระหว่างก่อนและหลังการทดลอง 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และความ
สามารถในการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนระหวา่งกลุม่ทดลองที ่1 และกลุม่ทดลองที ่2 กลุม่ตวัอยา่งในการ
วิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 
อำาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำานวน 62 คน จาก 2 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster  
random sampling) และสุม่อยา่งงา่ย (simple random sampling) เพือ่จดัหอ้งเรยีนเปน็กลุม่ทดลอง ได้
หอ้งประถมศกึษาปทีี ่6/1 เปน็กลุม่ทดลองที ่1 จำานวนนกัเรยีน 31 คน เรยีนดว้ยการจดักจิกรรมตามแนว
วิทยาศาสตร์ และห้องประถมศึกษาปีที่ 6/2 เป็นกลุ่มทดลองที่ 2 จำานวน นักเรียน 31 คน เรียนด้วยการ
จัดกิจกรรมตามบทบาทสมมติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง
สำานวนไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดกิจกรรมตาม แนววิทยาศาสตร์ และแผนการจัดกิจกรรม

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2, 3 รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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โดยบทบาทสมมติ 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 3) แบบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Hotelling T2 

และ t-test (dependent samples) ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องสำานวนไทย 
ช้ันประถมศึกษาปทีี ่6 โดยการจัดกิจกรรมตามแนววิทยาศาสตรแ์ละการจดักจิกรรมโดยบทบาทสมมต ิมี
ประสิทธิภาพ 83.93/81.85 และ 85.89/83.63 ตามลำาดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดัชนีประสิทธิผล
ของแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งสองแผน มีค่า .6939 และ .6957 คิดเป็นร้อยละ 69.39 และ 69.57 ตาม
ลำาดับ นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูง
ขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลัง
เรียนของนักเรียนทั้งสองกลุ่มสูงขึ้นในระดับที่ไม่แตกต่างกัน

คำาสำาคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย เรื่องสำานวนไทย ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
การจัดกิจกรรมตามแนววิทยาศาสตร์ และการจัดกิจกรรมตามบทบาทสมมติ

Abstract
 This study aimed to create Prathomsueksa 6 lesson plans for learning management 
in Thai (entitled Thai Idiom) through science method approach and role play approach at 
the 80/80 efficient criteria, to study effectiveness index of both lesson plans created, and to 
compare learning achievement in Thai as well as analytical thinking ability of the students 
treated between science method approach and role play approach. The samples composed 62 
Prathomsueksa 6 students under Nikhomkushinarai Moo 2 school, Kushinarai district, Kalasin 
province in the 2011 academic year selected through cluster random sampling and through 
simple random sampling for experimental groups. 31 students under Prathomsueksa 6/1 were 
randomized for the experimental group 1 through science method approach and 31 students 
under Prathomseuksa 6/2 were randomized for the experimental group 2 through role play 
approach. The instruments were: 1) Prathomsueksa 6 lesson plans for learning management 
in Thai (entitled Thai Idiom) through science method approach and role play approach 2) the 
achievement test in Thai 3) a set of analytical thinking test. The statistics for data analyses 
included mean, standard deviation, percentage, Hotelling T2 as well as t-test (dependent  
samples). The study results revealed that Prathomsueksa 6 lesson plans for learning  
management in Thai (entitled Thai Idiom) through science method approach and role 
play approach met 83.93/81.85 and 85.89/83.63 of efficient criteria respectively, the  
effectiveness index of each of the lesson plans created was .6939 and .6957 as 69.39% and 
69.57% respectively, and learning achievement in Thai as well as analytical thinking ability of 
both groups of students under the treatment were higher at .05 level of statistical significance, 
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and the levels of learning achievement in Thai and analytical thinking ability of both groups 
of students under the treatment were not different. 

Keywords: learning achievement in Thai (entitled Thai Idiom), analytical thinking ability, 
activity management through science method approach and activity management 
through role play approach

บทนำา
 ความงดงามของภาษาไทยประการหนึ่ง
คือ การมีสำานวน สุภาษิต และคำาพังเพยที่ช่วยให้
พูด เขียน ได้มีความหลากหลาย คมคาย ให้แง่
คิดที่กว้างขวางยิ่งขึ้น (กรมวิชาการ, 2545: 28) 
การอ่านและเรียนรู้สำานวน สุภาษิต และคำาพงัเพย
ของไทยยังทำาให้เราทราบถึงความเป็นมาของ
วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความนึกคิด ความ
จงรกัภักดี ความเคารพผู้ใหญ ่การอยูร่ว่ม กนัอยา่ง
มีไมตรี ล้วนให้มีความรู้กว้างขวางและสนุกสนาน 
เพราะทำาให้เราเข้าใจถึงสภาพและความเป็นจริง
ของสงัคมสมยันัน้ๆ (กรมวชิาการ, 2545: 3) สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยแบ่งออกเป็นการอ่าน การ
เขียน การฟัง การดู และการพูด สาระหลักการ
ใชภ้าษา สาระวรรณคดแีละวรรณกรรม การศกึษา
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นช่วงแรกของการ
ศึกษาภาคบังคับที่มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานการอ่าน 
การเขยีน การคดิคำานวณทกัษะการคดิพืน้ฐานการ
ตดิตอ่สือ่สาร กระบวนการเรยีนรูท้างสงัคมและพืน้
ฐานความเปน็มนษุย์ การพฒันาคณุภาพชวีติอย่าง
สมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกายสติปัญญา 
อารมณ ์สงัคมและวฒันธรรม โดยเนน้จดัการเรยีน
รูแ้บบบรูณาการ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551: 17) 

  สภาพการจัดการเรยีนการสอนกลุม่สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย เร่ืองสำานวนไทย เป็นเร่ือง
ที่ยากที่นักเรียนจะเข้าใจความหมาย โดยเฉพาะ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่หลากหลาย 

จัดกิจกรรมไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและกิจกรรม
ไม่สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนย่อม
ทำาให้เกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจเรียนและส่งผล
ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาของนักเรียน 
ฉะน้ันครูผู้สอนจึงควรค้นหาว่าผู้เรียนแต่ละคน
มีลักษณะการเรียนรู้หรือวิธีการเรียนรู้อย่างไร 
และหาแนวทางในการจัดกิจกรรมให้หลากหลาย
สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน สื่อ
การเรียนการสอน และเทคนิคในการจัดกิจกรรม
ช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้เร็วและง่ายยิ่งขึ้น 
นอกจากน้ีการจัดกลุม่ชว่ยให้นักเรยีนไดเ้รยีนรูร้ว่ม
กันและช่วย เหลือกัน (ลักขณา สริวัฒน์, 2554: 8) 

 จากรายงานผลการทดสอบทางการศกึษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการ
ศึกษา 2553 พบว่า โรงเรียนที่ผู้วิจัยทำาการศึกษา
คอื โรงเรยีนนคิมกฉุนิารายณห์มู ่2 คา่เฉลีย่ 38.04 
ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำา (สถาบันทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติ, 2553) ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหาวิธี
สอนที่สอดคล้องกับหลักการเรียนภาษาที่เหมาะ
สมกับนักเรียนกลุ่มน้ี ได้พบกระบวนการเรียนรู้
ตามแบบวิทยาศาสตร์ เป็นการสอนที่ให้นักเรียน
ได้พบปัญหา เมื่อนักเรียนได้พบปัญหาก็ย่อมรู้สึก
โดยธรรมชาติที่จะทำาการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
เป็นการใช้เหตุผลซึ่งเป็นหนทางนำาไปสู่การเรียนรู้  
(วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2553: 177) การเรียนรู้ 
เรื่องสำานวนไทยน้ันเป็นปัญหาสำาหรับนักเรียน
ส่วนใหญ่ เพราะต้องใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ
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ในการวิเคราะห์ความหมายออกมาให้ได้ด้วยการ
ช่วยกันใช้ทั้งเหตุและผลจนสามารถได้ความหมาย
ที่ถูกต้อง ซึ่งตามหลักการของกิจกรรมตามแนว
วิทยาศาสตร์นั้นสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้เรื่อง
ดังกล่าว เพราะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึก
คดิ รูจ้กัคดิแกป้ญัหาโดยอาศยัเหตผุล จนสามารถ
หาคำาตอบจากการรวบรวมข้อมูลมาพินจิพิเคราะห์
หาข้อเท็จจริงแล้วสรุปเกิดเป็นความรู้ใหม่ และ
กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นการนำาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจำาวันมาเป็นสถานการณ์ในห้องเรียนอัน
จะทำาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ได้
หากต้องเผชิญกับสถานการณ์นั้นในชีวิตจริงซึ่ง
นักเรียนสามารถใช้ในการแสดงออกที่สื่อความ
หมายของสำานวนไทยได้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ความหมายที่แฝง
อยู่ในแต่ละสำานวนไทย เกิดความร่วมมือร่วมใจ
กันในการเขียนบทตามสถานการณ์ที่จำาลองขึ้น 
และเกิดความกล้าในการแสดงออกตามบทบาทที่
ได้รับอย่างอิสระตามความคิดจินตนาการของตน  
ทำาให้เกิดความสนุกสนานในการเรียน (ทิศนา  
แขมมณี, 2545: 356)

  จากแนวคิดและกิจกรรมของทั้งสองวิธี
ดังกลา่วนา่จะพฒันาผลสมัฤทธิแ์ละความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มนี้ได้ ผู้วิจัยจึง
ไดท้ดลองใช้การจัดกิจกรรมตามแนววทิยาศาสตร์
และบทบาทสมมติเพื่อศึกษาว่าวิธีใดที่ช่วยให้กลุ่ม
ทดลองพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูแ้ละความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ได้มากกว่ากัน

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียน รู้ภาษาไทย เ ร่ืองสำานวนไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมตาม
แนววทิยาศาสตรก์บัแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยการ
จัดกิจกรรมด้วยบทบาทสมมติ ตามเกณฑ์ 80/80

 2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดการเรียนรู้ ภาษาไทย เรื่ องสำ านวนไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมตาม
แนววิทยาศาสตรก์บัแผนการจัดการเรยีนรูโ้ดยการ 
จัดกิจกรรมด้วยบทบาทสมมติ 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทย และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ทั้งสองกลุ่มระหว่างก่อนและหลังการทดลอง

 4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทย และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ระหว่างการจัดกิจกรรมตามแนววิทยาศาสตร์กับ
การจัดกิจกรรมด้วยบทบาทสมมติ

สมมติฐานของการวิจัย
 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาไทย และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งสองกลุ่มหลังการทดลอง
เพิ่มสูงขึ้น

 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาไทย และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งสองกลุ่มหลังการทดลอง
เพิ่มขึ้นแตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประกอบด้วย
นักเรียนโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 จำานวน 
93 คน โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง จำานวน 34 คนและ
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง จำานวน30 คน 
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รวมทั้งหมด 157 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2554 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนโรงเรียนนิคมกุ
ฉินารายณ์ หมู่ 2 จำานวน 62 คน ได้มาโดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม (cluster random sampling) แล้วนำา
มาสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ได้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จำานวน 31 คน 
เปน็กลุม่ทดลองท่ี 1 เรยีนด้วยการจัดกิจกรรมตาม
แนววทิยาศาสตร ์และไดน้กัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6/2 จำานวน 31 คนเป็นกลุ่มทดลองที่ 2 เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมด้วยบทบาทสมมติ

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง
สำานวนไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัด
กจิกรรมตามแนววทิยาศาสตรแ์ละการจดักจิกรรม
ด้วยบทบาทสมมติ รูปแบบละ 6 แผน 

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยแบบองิเกณฑ ์ชนดิเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
จำานวน 40 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .31 ถึง 
.83 และค่าความเชื่อมั่น .80 

  3. แบบวัดการคิดวิเคราะห์แบบอิงกลุ่ม 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่า
ความยากตัง้แต ่.40 ถงึ .55 คา่อำานาจจำาแนกตัง้แต ่
.20 ถึง .81 และค่าความเชื่อมั่น .88 

 การดำาเนินการวิจัย

 1 .  ทดสอบก่อน เรี ยนทั้ งสองกลุ่ ม  
(pretest) โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทย และแบบวัดความสามารถการคิด
วิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 2. ดำาเนินการสอนกลุ่มทดลองที่ 1 ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกิจกรรมตาม
แนววิทยาศาสตร์ และสอนกลุ่มทดลองที่ 2 ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกิจกรรมตาม
บทบาทสมมต ิผูว้จัิยเป็นผู้สอนเองทัง้หมด ใชเ้วลา
ในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มละ 6 แผน รวมเวลาที่

ใช้สอนตลอด 6 แผนกลุ่มละ 16 ชั่วโมง 

 3 .  ทดสอบหลั ง เ รี ยนทั้ ง สองกลุ่ ม  
(posttest) โดยใชแ้บบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนภาษาไทย และแบบวัดความสามารถการคิด
วิเคราะห์ชุดเดิม 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ดว้ยการจดักจิกรรมตามแนววิทยาศาสตรแ์ละการ
จัดกิจกรรมด้วยบทบาทสมมติ ตามเกณฑ์ 80/80 
โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ร้อยละ 

 2. วิเคราะหด์ชันีประสทิธผิลของแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นทั้งสองแผนโดยใช้สูตร
คำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทย และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งสองกลุ่ม
ระหว่างก่อนและหลังการทดลองโดยใช้ t-test 
(dependent sample)

 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาไทย ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ระหว่างการจัดกิจกรรมตามแนววิทยาศาสตร์
และการจัดกิจกรรมด้วยบทบาทสมมติโดยใช้  
Hotelling T2 

ผลการวิจัย
 แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง
สำานวนไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัด
กจิกรรมตามแนววิทยาศาสตรแ์ละการจดักจิกรรม
ด้วยบทบาทสมมติ มีประสิทธิภาพ 83.86/81.85 
และ 85.81/83.63 ตามลำาดับ เป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ที่ตั้งไว้
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ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ภาษา
ไทย เรื่องสำานวนไทย ชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 6 
โดยการจัดกจิกรรมตามแนววทิยาศาสตรแ์ละการ
จัดกิจกรรมด้วยบทบาทสมมติ มีค่า .6939 และ 
.6957 คิดเป็นร้อยละ 69.39 และ 69.57 ตาม
ลำาดับ นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมตาม

แนววิทยาศาสตร์และการจัดกิจกรรมด้วยบทบาท
สมมติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สูงขึ้นอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 1 และ
ตาราง 2

ตาราง 1 คะแนนเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาไทย และความสามารถ

ในการคดิวเิคราะห์ ก่อนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ทีเ่รยีนโดยการจดั

กิจกรรมตามแนววิทยาศาสตร์

รายการประเมิน  N  SD t p
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน 31 16.29 2.61 42.758 .000*

 หลัง 31 32.74 1.63

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อน 31 12.39 2.67 25.162 .000*

 หลัง 31 23.81 1.56
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05

ตาราง 2 คะแนนเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาไทย และความสามารถ

ในการคดิวเิคราะห์ ก่อนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ทีเ่รยีนโดยการจดั

กิจกรรมด้วยบทบาทสมมุติ 

รายการประเมิน  N  SD t p
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน 31 18.48 2.95 25.968 .000*

 หลัง 31 33.45 2.16

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อน 31 13.23 1.80 24.655 .000*

 หลัง 31 24.35 1.91
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05

 4. นักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรม
ตามแนววทิยาศาสตรแ์ละกลุม่ทีเ่รยีนรูด้้วยการจัด
กิจกรรมด้วยบทบาทสมมติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนภาษาไทย และความสามารถในการคิด
วิเคราะหส์งูขึน้ในระดบัที่ไมแ่ตกตา่งกนั ดงัตาราง 
3 และ ตาราง 4
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ตาราง 3 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน 

             วิธีการจัดการเรียนรู้  SD %
แนววิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 33.74 1.63 81.85

 การคิดวิเคราะห์ 23.81 1.56 79.35

บทบาทสมมุติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 33.45 2.16 83.63

 การคิดวิเคราะห์ 24.35 1.91 82.58

ตาราง 4 การทดสอบความแตกตา่งของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาไทย และความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมตามแนว

วิทยาศาสตร์กับกลุ่มที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมด้วยบทบาทสมมุติด้วยสถิติ Hotelling T2

สถิติทดสอบ Value F Hypothesis df Error p
Pillai’s Trace .038 1.178a 2.00 59.00 .000

Wilks’ Lambda .962 1.178a 2.00 59.00 .000

Hotelling’s Trace .040 1.178a 2.00 59.00 .000

Roy’s Largest Root .040 1.178a 2.00 59.00 .000

อภิปรายผล
 แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง
สำานวนไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัด
กิจกรรมตามแนววิทยาศาสตร์และแผนการจัด
กจิกรรมด้วยบทบาทสมมตมีิประสทิธภิาพ 83.93/ 
81.85 และ 85.89/83.63 ตามลำาดับ ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ที่ผลเป็นเช่นนี้เพราะ
แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งสองแผนที่พัฒนาข้ึน
นั้นมีการดำาเนินการอย่างถูกต้องตามการเขียน
แผนที่มีหลักการอย่างถูกต้อง ทำาให้เกิดความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอน ทำาให้สอนได้
ครบถ้วนตรงตามหลักสูตรและสอนได้ทันเวลา 
(อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2550: 206) นอกจากนี้ผู้วิจัย

วางแผนและมีการเตรียมการล่วงหน้าตามแผน
ทั้งสองแผนเพื่อดำาเนินการจัดกิจกรรมตามแนว
วิทยาศาสตร์และการจัดกิจกรรมด้วยบทบาท
สมมติ ด้วยการนำาเทคนิควิธีสอน สื่อการสอน
และหลักจิตวิทยาการเรียนการสอนผสมผสาน
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ด้านต่างๆ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งสอง
กลุ่ม สอดคล้องกับวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545: 
2) ที่ให้ความสำาคัญของแผนว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้เป็นคู่มือการสอนสำาหรับตัวครูผู้สอนที่นำา
ไปปฏิบัติการสอนอย่างมั่นใจ ส่งเสริมให้มีการ
ค้นคว้าเทคนิคการสอน เลือกใช้ส่ือ การวัดและ
ประเมินผลที่เกี่ยวข้องนำามาใช้ได้อย่างเหมาะสม  
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มีการประเมินผลที่ครอบคลุมด้านความรู้ ด้าน
ทกัษะ และดา้นคณุธรรมจรยิธรรม อนัเกดิจากการ
สอนท่ีเน้นกระบวนการใหน้กัเรยีนไดฝ้กึปฏบิตัมิาก
ที่สุด โดยการนำาแผนที่เขียนขึ้นนั้นไปทดลองใช้
กับนักเรียนท่ีไม่ใช่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อปรับปรุง
แก้ไขแผนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น มีการดำาเนิน
การในระยะก่อนนำาไปใช้ เพื่อตรวจสอบว่าเป็น
แผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
หรือไม่ มีข้อบกพร่องอะไรบ้างท่ีต้องแก้ไข แล้ว
มีการประเมินในระหว่างนำาไปใช้เพื่อสังเกตว่า
ข้อบกพร่องที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วนั้นใช้ได้ผลเป็น
อย่างไร และต้องแก้ไขต่อไปจนกว่าจะใช้แผน
สุดท้าย ที่ต้องประเมินว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ที่กำาหนดไว้หรือไม่ (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2545: 
170) จากขั้นตอนการดำาเนินการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักการจัดกิจกรรมที่ต่างกัน
ทั้งสองแผนจึงมีผลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑท์ีต่ัง้ไว ้สอดคลอ้งกบัการศกึษาของมลชญา 
หินศรีสุวรรณ (2550: 43) ที่พบว่าแผนการเรียนรู้
การอ่านจับใจความสำาคัญโดยใช้ระเบียบวิธีแบบ
วิทยาศาสตร์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 สามารถพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจ
ความสำาคัญของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และยังสอดคล้องกับการวิจัยของขนิษฐา ธานี 
(2553: 134) ที่พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีประสิทธภิาพ 89.52/89.49 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรยีนรูภ้าษาไทย เรือ่งสำานวนไทย ชัน้ประถม ศกึษา
ปีที่ 6 ด้วยการจัดกิจกรรมตามแนววิทยาศาสตร์
และแผนการจัดกิจกรรมด้วยบทบาทสมมติ มีค่า 
.6939 และ .6957 คิดเป็นร้อยละ 69.39 และ 
69.57 ตามลำาดับ แสดงว่านักเรียนทั้งสองกลุ่ม 
มีความสามารถในเรียนรู้ เ รื่ องสำ านวนไทย 

เพิ่มขึ้น ผลเป็นเช่นนี้เพราะแผนการจัดการเรียนรู้
ทีพ่ฒันาขึน้ทัง้สองแผนนัน้ชว่ยใหก้ารจดัการเรยีนรู้ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดัชนีประสิทธิผลเกิด
จากการนำาคะแนนที่ได้จากการทำาแบบทดสอบวัด 
ความรูข้องนักเรยีนหลงัสอนครบทกุแผนแลว้ และ
นำามาเปรียบเทียบกับคะแนนจากแบบทดสอบที่
ให้นักเรียนทำาก่อนเรียน ผลคือคะแนนหลังเรียน
สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ
ของแผนที่ไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่ง่ผล
ต่อความรู้ความสามารถในการเรียนสำานวนไทย
ของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการจัดกิจกรรม
ที่เน้นนักเรียนทั้งสองกลุ่มทำาให้ได้รับการฝึกฝน
การอ่าน เขียนและใช้สำานวนไทยในบริบทที่แตก
ต่างกัน จัดการเรียนการสอนในลักษณะกลุ่มย่อย 
แตล่ะกลุม่ไดเ้น้ือหาตา่งกนั ตอ้งรบัผดิชอบรว่มกนั
ในการทำางานที่ไดร้บัมอบหมายจากครผูู้สอน เพือ่
ให้งานสำาเร็จ ดังนั้นสมาชิกกลุ่มแต่ละคนมีการ
ทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่ มกีารแกป้ญัหา มกีารตดัสนิใจ  
มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และมีการยอมรับ
ซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้ย่อมช่วยให้นักเรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความสุขพร้อมๆ กับพัฒนาความ
คิด อารมณ์ และความรู้สึก จนเกิดเป็นความรู้
ความสามารถ การเรียนแบบกลุ่มจึงเกิดการร่วม
มือกันก่อให้เกิดแต่ผลดี (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 
2545: 45) สอดคล้องกับ Renzulli and Smith 
(ฉวีวรรณ มาลี, 2552: 41 อ้างอิงมาจาก Renzulli 
and Smith, 1978: 3) ที่ให้ความสนใจวิธกีารสอนที่
เน้นผูเ้รยีนเปน็ศนูยก์ลาง โดยเน้นถงึวิธกีารจดัการ
เรียนรู้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางการเรียน และ
รูปแบบการเรียนที่คำานึงถึงตัวผู้เรียนสำาคัญที่สุด
ในกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้นควรศึกษา
คุณลักษณะพื้นฐานของผู้เรียนเกี่ยวกับระดับ
ความสามารถ โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการ
วินิจฉัยความสามารถของนักเรียน นอกจากระดับ
ความสามารถแล้วยังต้องคำานึงถึง ความสนใจ 
ขณะเรียน และพิจารณานักเรียนแต่ละคนว่า



Journal of Education, Mahasarakham University 47 Volume 6 Number 3 July - September 2012

ติดตามกิจกรรมเฉพาะที่จัดให้นั้นอย่างไร และส่ง
ผลต่อการเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงไร นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้าของณฐนน 
แก้วกันจร (2553: 58) ที่พบว่าความสามารถ
ทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วย
แผนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิปีกตอิยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับกนกพร  
หมีทอง (2554 : 43) ที่พบว่าความสามารถในการ
พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรม
บทบาทสมมติของผู้เรียนสูงกว่าก่อนทดลองอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. นักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรม
ตามแนววทิยาศาสตรแ์ละกลุม่ทีเ่รยีนรูด้้วยการจัด
กิจกรรมด้วยบทบาทสมมติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูง
ขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท่ีผลปรากฏเช่นนี้
เพราะนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมตาม
แนววิทยาศาสตร์มีความสนใจและกระตือรือร้นที่
จะเรียนมากขึ้น เกิดความสนุกสนานในการเรียน 
เนื่องจากนักเรียนพบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
อาศัยหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ที่สอดคล้องกับความเป็นจริง สามารถพิสูจน์ได้ 
จนเกิดความเข้าใจและจดจำาบทเรียนได้นานยิ่งขึ้น 
จึงเป็นผลดีท่ีนักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้เนื้อหาที่
เป็นปัญหาเพราะต้องมีการใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาดำาเนินการ ซึ่งจะต้องมีการคิดค้น
วิธีการอย่างเป็นระบบ จนพบวิธีการแก้ปัญหา
แล้วนำามาลงมือปฏิบัติจนกิจกรรมต่างๆ สำาเร็จลง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำาให้เกิดความภาคภูมิใจ 
และมีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง 
(อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2550: 52) 

 ส่วนกิจกรรมตามบทบาทสมมติช่วยให้

นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเองตามบทบาทที่
ได้รับ ทำาให้ต้องมีการคิดวิเคราะห์ว่าตนจะแสดง
อย่างไรให้เหมาะสมกับพฤติกรรมตามตัวละคร
ให้เสมือนเป็นตัวละคนตัวนั้นจริงๆ การแสดงก็
ต้องให้เป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งต้องใช้ความคิด
ความสามารถและไหวพริบค่อนข้างสูงจะทำาให้ 
เกิดความสนุกและความกล้าในการแสดงออก  
มีผลต่อการเรียนรู้ ทำาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
การจดจำาเนื้อหาที่ ได้รับในแต่ละครั้ง (ทิศนา  
แขมมณ,ี 2551: 85) สรปุไดว่้ากจิกรรมการเรยีนรู้ 
ตามแนววิทยาศาสตร์และกิจกรรมด้วยบทบาท
สมมติเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู้และฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
จึงมีผลให้นักเรียนที่ได้รับการฝึกด้วยกิจกรรมทั้ง
สองรูปแบบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น นอกจากนี้ 
ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับการวิจัยของมลชญา 
หินศรีสุวรรณ (2550: 43) ที่พบว่านักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ ได้รับการเรียนรู้โดย
ระเบยีบวิธแีบบวิทยาศาสตร ์มผีลสมัฤทธิท์างการ
อ่านจับใจความสำาคัญสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้  
และสอดคล้องกับผลการวิ จั ยของสมจิตร  
ปรางสุวรรณ์ (2550: 72) ที่พบว่านักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการ 
ทางวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการอ่าน 
ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น 

 4. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรม
ตามแนววิทยาศาสตรแ์ละกลุม่ทีเ่รยีนรูด้ว้ยการจดั
กิจกรรมด้วยบทบาทสมมติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทย และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สูงขึ้นทั้งสองกลุ่มแต่อยู่ในระดับที่ไม่
ต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่
ตัง้ไว้ เพราะแนวคดิดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
ทั้งสองรูปแบบเป็นแนวคิดที่คล้ายกันในเรื่องการ
จดักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นนักเรยีนเปน็ศนูยก์ลาง 
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และให้ใช้กิจกรรมกลุ่มเป็นหลักในการดำาเนินการ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์
เปน็การจดัตามขัน้ตอนทีเ่ปน็ระบบ เริม่ตน้ดว้ยการ
ตระหนกัปญัหา คาดเดาสาเหตขุองปัญหา หรอืคำา
ตอบที่ได้รับจากการค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
วิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่ได้มานั้นว่าสัมพันธ์
หรือเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือไม่ ค้นหาสาเหตุ
ของปัญหาด้วยการใช้เหตุผล เมื่อตัดสินใจเลือก
แนวทางแก้ปัญหาแล้ววางแผนและลงมือปฏิบัติ
ในการแก้ปัญหา คิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน 
เรียนรู้ด้วยตัวเองทำาให้มีประสบการณ์ตรง มีการ
ทำางานเป็นกลุ่ม มีลักษณะประชาธิปไตย มีความ
รับผิดชอบและมีความกระตือรือร้น ลักษณะดังที่
กล่าวมานั้นช่วยในการค้นหาคำาตอบกับปัญหาที่
สงสัยได้อย่างแม่นยำา ทำาให้เกิดความมั่นใจและ
เปน็แรงผลกัใหน้กัเรยีนสนใจเรยีนรูม้ากขึน้ (สคุนธ ์
สทิธพานนท์, 2545: 25) สอดคลอ้งกับแนวคดิของ
วมิลศร ีสวุรรณรัตน ์และมาฆะ ทิพย์คีร ี(2544: 4) 
ที่อธิบายถึงการจัดกิจกรรมตามแนววิทยาศาสตร์
ว่าควรคำานึงถึง วิธีการต่างๆ ที่กระตุ้นให้นักเรียน
คิดถึงปัญหาที่สงสัยจากเรื่อง ชี้แนะแหล่งข้อมูล 
แหล่งความรู้ ผู้รู้ เอกสารต่างๆ ให้นักเรียนได้
ศึกษาค้นคว้า ให้กำาลังใจในกรณีที่ล้มเหลว เพื่อมี
พลังในการแก้ปัญหาต่อไป มีการประเมินผลงาน
และนำาผลงานที่ได้จัดให้นำาเสนอ เป็นการแสดง
ความรู้ความสามารถจากการทำากิจกรรมต่างๆ  
ได้อย่างเต็มที่ 

 ส่วนการจัดกิจกรรมด้วยบทบาทสมมติ
นั้นเป็นกิจกรรมกลุ่มที่กำาหนดให้นักเรียนได้แสดง
บทบาทหรือเป็นตัวละครสมมติ โดยต้องแสดง
ตามบทบาทที่ ได้รับและดำาเนินบทบาทจนจบ
กิจกรรม ซึ่งนักเรียนที่เป็นผู้เล่นตามบทบาทได้
แสดงความสามารถทางการแสดงการใช้ไหวพริบ
ปฏิภาณของตนในการแก้ปัญหาจากบทบาทของ
ตัวละครและสถานการณ์ที่ถูกสมมติขึ้นสอดคล้อง 

กับ สุวิทย์ มูลคำา และอรทัย มูลคำา (2551: 53)  
ที่อธิบายกิจกรรมตามบทบาทสมมติว่าเป็น 
กระบวนการที่ผู้สอนกำาหนดหัวข้อเรื่อง ปัญหา 
หรือสร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้คล้ายกับสภาพ
ความเป็นจริงแล้วให้ผู้เรียนสวมบทบาทหรือแสดง
บทบาทนั้นตามความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์
ของผู้เรียนที่คิดว่าควรจะเป็น ภายหลังของการ
แสดงบทบาทสมมติจะต้องมีการอภิปรายเกี่ยวกับ
การแสดงออกทั้งด้านความรู้ และพฤติกรรมของ 
ผูแ้สดงเพือ่การเรยีนรูต้ามวัตถปุระสงค ์สอดคลอ้ง
กับทิศนา แขมมณี (2551: 53) ที่อธิบายไว้ว่า 
กระบวนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติช่วยให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนด 
โดยการให้ผู้ เรียนสวมบทบาทในสถานการณ์  
ซึง่มคีวามใกลเ้คยีงกบัความเปน็จรงิและแสดงออก
ตามความรู้สึกและพฤติกรรมที่สังเกตพบเห็นมา
เป็นข้อมูลในการอภิปรายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ กิจกรรมบทบาทสมมติ
ชว่ยใหเ้ดก็ไดใ้ชภ้าษาในการพดู ไดแ้สดงออกตาม
ธรรมชาติ โดยอาศัยบุคลิกภาพ ประสบการณ์
ความรู้สึกนึกคิดของตนเป็นหลัก 

 จะเห็นว่ากิจกรรมตามแนวคิดของวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์และบทบาทสมมติทำาให้นักเรียน
เกิดความเป็นอิสระที่ได้แสดงออกตามความคิด 
ความรูส้กึของตนเอง เมือ่เรยีนจบแตล่ะแผนมกีาร
สะทอ้นผลดว้ยผลงานของนักเรยีนทีแ่สดงถงึความ
สำาเร็จ จึงมีผลให้เกิดความมั่นใจและเห็นคุณค่า
ของตนเองมากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ปิยรัตน์ พุทธิเสน (2553: 88) ที่พบว่า นักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปทีี ่6 ที่ไดร้บัการเรยีนรูเ้รือ่งการอ่าน
จับใจความภาษาไทย โดยโปรแกรมบทเรียนกับที่
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
นริศรา ไชยกันยา (2550: 96) ที่พบว่านักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบนาฏการ 
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มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยด้านการ
ฟัง การอ่าน และการพูดสูงกว่านักเรียนที่ได้รับ
การสอนตามปกติ และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของประทินทิพย์ พรไชยยา (2552: 135) ที่พบ
ว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคดิวเิคราะห์ และเจตคตติอ่การ
เรียนระหว่างกลุ่มได้รับการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
พหุปัญญาและกลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้แบบซิปปา
ไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช้

  1.1 การแบ่งกลุ่มในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ควรเปลี่ยนตัวนักเรียนในกลุ่มแต่ละครั้ง 
เพื่อนักเรียนได้ฝึกการปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนใหม่
ในกลุ่ม ซึ่งเป็นการฝึกให้เคยชินกับการปรับตัว 
ให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนไป 

 1.2 ครูต้องคอยกระตุ้นให้นักเรียน
กระตือรือร้นในการทำางาน และให้การเสริมแรง 
ด้วยการชมเชยรวมถึงการให้คะแนนพิ เศษ 
หากสามารถทำาได้สำาเร็จเกินความคาดหมาย 

 1.3 ครูพยายามให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น วิพากษ์
ผลงานของนักเรียน หรือให้ข้อเสนอแนะใน
กระบวนการทำางานอยา่งสรา้งสรรค ์เพือ่ใหไ้ดง้าน
ที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำาซาก

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรมีการวิจัยผลการใช้กิจกรรม
กลุ่ม เพื่ อพัฒนาความสามารถในการเขียน 
เชงิสรา้งสรรค ์ของนกัเรยีนในระดบัประถมศกึษา/
มัธยมศึกษา

 2.2 ควรมกีารวิจยัเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน ความรับผิดชอบ และความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา/
มัธยมศึกษาระหว่างการใช้กิจกรรมกลุ่มด้วย
เทคนิคที่ต่างกัน

 2.3 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบ
การเรียนรู้ การคิดแก้ปัญหา และความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา/
มัธยมศึกษาระหว่างการใช้กิจกรรมกลุ่มด้วย
เทคนิคต่างกัน

เอกสารอ้างอิง
กนกพร หมทีอง. (2554). การใชบ้ทบาทสมมตุเิพือ่พฒันาทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปทีี	่1	โรงเรยีนวดัหนองโก	อำาเภอชมุแสง	จงัหวัดนครสวรรคก์ารศกึษาคน้คว้าดว้ย
ตนเอง. ศศ.ม., มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.

กรมวิชาการ. (2545). แทนคุณแผ่นดินเกิด	 เทิดคุณค่าภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่ง
สินค้าและพัสดุภัณฑ์.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). การจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับพัฒนาการทางสมอง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

ขนิษฐา ธานี. (2553). การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียน
ชุมชนบ้านกุดเป่ง	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี	 เขต	 4	 โดยใช้กิจกรรมการ
อ่านคิดวิเคราะห์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, อุบลราชธานี.



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50 ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2555

เครอืวลัย ์ภมูศิรแีก้ว. (2552). การเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการอา่น	การคดิวิเคราะหแ์ละแรงจงูใจ
ใฝส่มัฤทธิ	์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่3	ระหว่างการเรยีนรูด้ว้ยกลุม่รว่มมือที่ใชแ้บบฝกึ
ทักษะกับกลุ่มร่วมมือที่ใช้แผนผังความคิด. วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
มหาสารคาม.

ฉวีวรรณ มาลี. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสอนของครู	 พฤติกรรมการเรียนและ
สมรรถภาพพืน้ฐานเดมิทางสมองบางประการกบัความสามารถในการคดิอยา่งมวิีจารณญาณ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	จังหวัด
ศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม.

ณฐนน แกว้กนัจร. (2553). การเปรยีบเทยีบความสามารถทางการอา่นอยา่งมีวิจารณญาณกลุม่สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	ที่ได้รับการสอนอ่านด้วยวิธีวิทยาศาสตร์
กับวิธีสอนอ่านแบบปกติ. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี, เพชรบุรี.

ทศินา แขมมณี. (2545). รปูแบบการเรยีนการสอนทางเลอืกทีห่ลากหลาย. กรงุเทพฯ: ดา่นสทุธาการพมิพ.์

ทิศนา แขมมณี. (2551). ศาสตร์การสอน	องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.
กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นริศรา ไชยกนัหา. (2550). การเปรยีบเทยีบความสามารถในการสือ่สารภาษาไทย	ความรบัผดิชอบ	และ
พฤติกรรมกล้าแสดงออก	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ระหว่างการสอนแบบนาฏการ
กับการสอนตามปกติ. วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม.

ประทนิทพิย์ พรไชยยา. (2552). การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	การคดิวิเคราะหแ์ละเจตคตติอ่
การเรยีนภาษาไทย	ชดุภาษาเพือ่ชวีติ	(ภาษาพาท)ี	ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่5	ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดการเรียนรู้แบบซิบปา. วิทยานิพนธ์ 
กศ.ม., มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม.

ปิยรัตน์ พุทธิเสน. (2553). การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	เรื่องการ
อ่านจับใจความภาษาไทย	 ที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับงการเรียนด้วยการใช้ปัญหาเป็น
ฐาน. วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม.

มลชญา หนิศรสีวุรรณ. (2550). การพฒันาการอา่นจับใจความสำาคญัของนักเรยีนชั้นประถมศกึษาปีที่	6	
โดยใช้ระเบียบวิธีแบบวิทยาศาสตร์.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
เชียงใหม่.

ลักขณา สริวัฒน์. (2554).	จิตวิทยาในชั้นเรียน (ฉบับปรับปรุง). มหาสารคาม: ธนภรณ์การพิมพ์.

วัฒนาพร ระงับทุกข์. (2545). แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจากหลักสูตรสู่การสอน. (พิมพ์
ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. (2553). นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์.

วมิลศร ีสวุรรณรตัน ์และมาฆะ ทพิย์ครี.ี (2544). การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยการทำาโครงงาน.	
กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ.



Journal of Education, Mahasarakham University 51 Volume 6 Number 3 July - September 2012

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ. (2553). รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET)	ช่วง
ชั้นที่	2	(ประถมศึกษาปีที่	6)	ปีการศึกษา	2553. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สถาบันทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน).

สมจิตร ปรางสุวรรณ์. (2550). การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ	และ
ความพึงพอใจต่อวิธีสอนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6.	
วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา.

สุคนธ์ สิทธพานนท์. (2545). การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน. กรุงเทพฯ: ไทยร่มเกล้า.

สุวิทย์ มูลคำา และอรทัย มูลคำา. (2551). 19	วิธีจ้ดการเรียนรู้:	เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ. กรุงเทพฯ: 
ภาพพิมพ์.

อาภรณ์ ใจเที่ยง. (2550). หลักการสอน. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.



การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จังหวัดมุกดาหาร
Evaluation of Buddhism School Projects in Mukdahan Province
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ ประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จังหวัดมุกดาหาร โดยใช้
การประเมินแบบ IPOO model ในด้านต่างๆ คือ ด้านปัจจัยนำาเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) 
ด้านผลผลิต (Output) และด้านผลที่ตามมา (Outcomes) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำานวน 385 
คน จาก 7 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 7 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 7 คน นักเรียน 
230 คน ผู้นำาชุมชน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน 120 คน และพระสงฆ์ 7 รูป โดยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(multi – stage random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสังเกตแบบมี
โครงสร้าง และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดย สรุปความตามประเด็นสำาคัญ 
และสรุปเชิงบรรยายพรรณนา

 ผลการวิจัยพบดังนี้ 

 1. ด้านปัจจัยนำาเข้า พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ นักเรียน ผู้นำาชุมชน  
ผู้ปกครองนักเรียน และพระสงฆ์ เก่ียวกับปัจจัยนำาเข้าที่มีผลต่อโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยรวมมี 
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

 2. ด้านกระบวนการ พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ นักเรียน ผู้นำาชุมชน  
ผู้ปกครองนักเรียน และพระสงฆ์เกี่ยวกับกระบวนการจัดการที่มีผลต่อโรงเรียนวิถีพุทธ โดยรวมมี 
ความเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารเห็นว่าบุคลากรเพียงพอต่อการดำาเนินงาน ครูผู้รับผิดชอบเห็นว่า 
การจัดกิจกรรมของคณะครูสอดคล้องกับเป้าหมายโครงการ

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 
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 3. ด้านผลผลิตพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการ นักเรียน ผู้นำาชุมชน  
ผูป้กครอง และพระสงฆ ์เก่ียวกับผลผลติทีเ่ปน็ผลมาจากโครงการโรงเรยีนวิถพีทุธ โดยรวมมคีวามพอใจ
อยู่ในระดบัด ีครผูู้รบัผิดชอบเห็นวา่การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรม
ทางพุทธศาสนาสม่ำาเสมอ ส่งเสริมให้นักเรียนสนใจเรียน เข้าเรียนตรงต่อเวลา

 4. ด้านผลที่ตามมา พบว่า ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการ นักเรียน ผู้นำาชุมชน ผู้ปกครอง 
และพระสงฆ์เกี่ยวกับผลที่ตามมาของโครงการ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารเห็นว่า 
บ้าน วัด และโรงเรียนได้รับประโยชน์จากการดำาเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ครูผู้รับผิดชอบ นักเรียน
เห็นว่า นักเรียนใกล้ชิดกับพระสงฆ์และเข้าวัดทำาบุญเพิ่มขึ้น สำาหรับผู้นำาชุมชน ผู้ปกครอง และพระสงฆ์
เห็นว่า นักเรียนรู้จักวินัย ปฏิบัติตามระเบียบของสังคม

 จากการสงัเกตพบวา่ สภาพโดยทัว่ไปของโรงเรยีนมปีา้ยคตธิรรม หอ้งเรยีนประดษิฐานพระพทุธ
รูป ครูใช้ห้องจริยธรรมในการจัดกิจกรรมวิถีพุทธ ครูมีการบูรณาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม
หลักพุทธธรรม ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน 

 จากการสัมภาษณ์ พบว่าโรงเรียนยังขาดงบประมาณในการสนับสนุนโครงการ รวมทั้งพื้นที่ใน
การจัดกิจกรรมยังไม่เพียงพอ โรงเรียนนำานักเรียนไปปฏิบัติที่ธรรมที่วัด และนิมนต์พระสงฆ์มาสอนใน
โรงเรียน ทำาให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนและใกล้ชิดกับพระสงฆ์มากขึ้น

คำาสำาคัญ: การประเมินโครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ

Abstract 
 This study aimed ; to evaluate the Buddhism school project in Mukdahan province  
by employing the IPOO model method to assess its input, process, output and outcomes.  
The total 385 samples from 7 schools in Mukdahan province, consisting of 7 school  
administrators, 7 projectresponsible teachers, 230 students, 7 community leaders, 120 parents 
and 7 Buddhist monks, were obtained by using the Multi-stage random sampling technique. 
The instruments used in this research as: questionnaires, structured observation and structured 
interviews. Statistics were used in quantitative data analyses which percentage, mean and 
standard deviation while qualitative data analyses were gained via main idea conclusion 
and descriptive conclusion.

 The results of the study were as follows: 

 1. In the input aspect, participated school administrators, responsible teachers and 
students all think that the input affecting the Buddhism School Project is highly appropriate.

  2. In the process aspect, the overall opinion of school administrators, responsible 
teachers, students and community leaders on management processes of the Buddhism School 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 54 ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2555

Project highly positive. The school administrators find that the number of personnel is sufficient 
for its operation while the responsible teachers agree that the teacher-initiated activities 
have been developed consistently with the Buddhism schools’ objectives. 

 3. In the output aspect, the result shows that the satisfaction of school administrators, 
responsible teachers, students and community leaders, parents and monks on the project’s 
output aspect is mostly at a high level. They think that the organized learning activities  
frequently promote the students’ regular participation in the Buddhist activities, encourage 
more interests in students’ study and better behavior regarding punctual class attendance.

 4. In the outcome aspect, school administrators, responsible teachers, students, 
community leaders, parents and monks are highly satisfied with the project’s outcome. The 
school administrators think that the households, monasteries, and schools gain benefit from 
the Buddhism School Project. The responsible teachers and participated students find that 
students in general have closer connection with the monastery and turn to make merit at the 
temple more often. As for the community leaders’, parents’, and monks’ opinions, students 
are more aware of disciplines and thus observe social norms.

 From the observation’s perspective, the results reveal that, mostly, moral quotation 
signs were posted in schools’ areas; Buddha images are enshrined in classrooms. Moreover, 
teachers use moral learning rooms for Buddhism activities. They did also integrate teaching 
and learning activities so that students follow Buddhism practices and school’s rules. 

 From the interviews, the results show that the participated schools still face inadequate 
budget problem for the project’s support. And they also lack the area for holding activities. 
Meanwhile, students were taken out to practice Dharma at the temples, and monks were 
invited to deliver lectures at schools. This encourages students’ interests in studying more and 
having closer connection with the monastery. 

 

Keywords: Evalution, Buddhism school

บทนำา 
 พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักและ
เป็นศาสนาประจำาชาติไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
พทุธศาสนาจึงเปน็กลไกหนึง่ในการควบคมุระเบยีบ
ของสังคม หลักธรรมทางพุทธศาสนายังส่งผลต่อ

การกลอ่มเกลาจติใจ ของคนในสงัคม สรา้งศลีธรรม
ให้คนในสังคมไทยได้เป็นหนึ่งเดียวกัน (เสนาะ  
ผดุงฉัตร, 2543: 1) จากความสำาคัญของ 
พทุธศาสนากระทรวงศกึษาธกิารจงึไดน้ำาโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธมาส่งเสริมให้โรงเรียนได้จัด
โรงเรยีนวถิพีทุธขึน้ในป ี2546 เพือ่มุง่พฒันาผูเ้รยีน 
แบบบูรณาการตามหลักไตรสิกขา ให้ผู้เรียนเป็น



Journal of Education, Mahasarakham University 55 Volume 6 Number 3 July - September 2012

คนดี มีคุณธรรม เข้าใจเรียนรู้หลักศีลธรรมนำามา
พัฒนาผู้เรียนด้านกาย จิตใจ และสติปัญญาให้มี
ชวีติอยู่ในสงัคมสว่นรวม ไดอ้ยา่งปกตสิขุ โรงเรยีน
ในจังหวัดมุกดาหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยได้นำาโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธมาบูรณาการในโรงเรียน ซึ่งจังหวัด
มกุดาหารมโีรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการโรงเรยีนวถีิ
พทุธจำานวน 54 โรง แตจ่ากการสมัภาษณโ์รงเรียน
ทีเ่ขา้รว่มโครงการพบวา่ สว่นมากไมม่กีารประเมนิ
ผลจึงทำาให้ไม่ทราบถึงผลผลิตและผลท่ีตามมา
ของโครงการ รวมถึงโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมี
องค์ประกอบและปัจจัยหลายประการท่ีจะส่งผล
ต่อความสำาเร็จ เช่น ความพร้อมของผู้บริหารและ
บุคลากรในโรงเรียน ชุมชน ความพร้อมด้านการ
บริหารจัดการ สถานที่ และงบประมาณ ซึ่งการที่
จะทราบวา่การดำาเนนิงานโครงการเกดิประสทิธผิล
และประสิทธิภาพเพียงใด มีความพร้อมหรือขาด
ความพร้อมในเรื่องใด ควรปรับปรุงแก้ไขสิ่งใด  
แผนงานใดที่ทำาแล้วประสบผลสำาเร็จ หรือ 
ล้มเหลว จึงจำาเป็นต้องมีการประเมินผลการ 
ดำาเนินงานโครงการ (สมคิด พรมจุ้ย, 2544: 37) 
โดยเฉพาะการประเมินที่มีประสิทธิผล อันเป็นผล
มาจากการดำาเนินงานขององค์กรนั้นว่าประสบผล
สำาเร็จหรือไม่ ควรพัฒนาทั้งระบบทั้งปัจจัยนำาเข้า  
กระบวนการ ผลผลิต และผลที่ ได้รับตามมา  
จึงต้องนำารูปแบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพ  
เชื่อถือได้ เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องที่จะนำาไปสู่
การแก้ไขที่ดีขึ้น ผู้เกี่ยวข้องควรได้รับการประเมิน 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ เ ก่ียวข้องกับโครงการมาใช้
กำาหนดเป้าหมาย เพื่อให้การดำาเนินงานมีคุณภาพ
มากขึ้น ดังนั้น ควรมีการประเมินโครงการที่เป็น
ระบบท่ีชัดเจน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้ รูปแบบการ
ประเมิน IPOO model ในการประเมิน เพื่อให้
ทราบถงึขอ้ดี ขอ้บกพรอ่ง และประสทิธภิาพในการ
ดำาเนนิงาน รวมถงึผลที่ไดร้บัตามมาของโครงการ 
จากการประเมินครั้งนี้จะเป็นข้อสนเทศสำาหรับผู้ที่

เกี่ยวข้องในการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข วางแผน
พฒันาใหก้ารดำาเนนิงานโครงการโรงเรยีนวิถพีทุธ
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อประเมินโครงการโรงเรียน วิถีพุทธ 
จังหวัดมุกดาหาร โดยใช้ การประเมินแบบ IPOO 
model ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านปัจจัยนำาเข้า 
(Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต 
(Output) ด้านผลที่ตามมา (Outcomes)

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 
ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการ นักเรียน  
ผู้ ปกครองนัก เรียน ผู้ นำ าชุมชน พระสงฆ์   
ปีการศึกษา 2551 จำานวน 20,049 คน จาก 54  
โรง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยการ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi – stage random 
sampling) ผู้บริหาร จำานวน 7 คน ครูผู้รับผิด
ชอบโครงการ จำานวน 14 คน นักเรียน จำานวน 
230 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำานวน 120 คน 
ผู้นำาชุมชน จำานวน 7 คน และพระสงฆ์ จำานวน  
7 รูป รวมทั้งหมด 385 คน จาก 7 โรง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 
ด้านปัจจัยนำาเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต 
และด้านผลที่ตามมา ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  
(rating scale) 5 ระดับ แบ่งเป็น 4 ฉบับ ฉบับ
ที่ 1 สอบถามผู้บริหาร จำานวน 77 ข้อ ฉบับที่ 2 
สอบถาม ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำานวน 90  
ขอ้ ฉบบัที ่3 สอบถามนักเรยีน จำานวน 44 ขอ้ ฉบบั
ที่ 4 สอบถามผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำาชุมชน และ
พระสงฆ์ จำานวน 41 ข้อ โดยมีค่าอำานาจจำาแนก
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รายข้อตั้งแต่ .33 ถึง .87 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
ตั้งแต่ .95 ถึง .97 

 2. แบบสงัเกตแบบมีโครงสรา้ง ใชใ้นการ
สังเกตสภาพทั่วไปในการดำาเนินงาน สภาพโดย
รวมจากการดำาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ จำานวน 
37 ข้อ

 3. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
ใช้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำาเนินงานโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ แบ่งเป็น 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 
สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน จำานวน 11 ข้อ ฉบับที่ 
2 สมัภาษณ์ครผููร้บัผิดชอบโครงการ จำานวน 9 ขอ้ 
ฉบับที่ 3 สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำาชุมชน 
และพระสงฆ์ จำานวน 9 ข้อ  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จาก
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่า
เฉลี่ย ร้อยละ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากแบบสังเกต
แบบมีโครงสร้าง และแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างโดยสรุปความตามประเด็นสำาคัญ และ
สรุปเชิงบรรยายพรรณนา

ผลการวิจัย 
 1. ด้านปัจจัยนำาเข้า พบว่า ความคิดเห็น
ของผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ นักเรียน ผู้นำาชุมชน 
ผู้ปกครองนักเรียน และพระสงฆ์ เกี่ยวกับปัจจัย
นำาเข้าที่มีผลต่อโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดย
รวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผู้บรหิาร คร ู
ผู้รับผิดชอบเห็นว่า ครูส่วนใหญ่ในโรงเรียน
ประพฤติดี ปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 ส่วนนักเรียน 
ผูน้ำาชมุชน ผูป้กครองนกัเรยีน และพระสงฆเ์หน็ว่า 
ครูส่วนใหญ่ในโรงเรียนยอมรับและสนับสนุน 
การดำาเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

 2. ด้านกระบวนการ พบว่า ความคิด
เห็นของผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ นักเรียน ผู้นำา
ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และพระสงฆ์เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการที่มีผลต่อโรงเรียนวิถีพุทธ 
โดยรวมมีความเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อมีความเหมาะสมระดับมาก ทุกข้อ  
ผูบ้รหิารเหน็ว่าบคุลากรเพยีงพอตอ่การดำาเนินงาน 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ครูผู้ รับผิดชอบ  
เห็นว่าการจัดกิจกรรมของคณะครูสอดคล้องกับ
เป้าหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ นักเรียนเห็นว่าครู
ส่วนใหญ่ในโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
โดยการนั่งสมาธิ ส่วนผู้นำาชุมชน ผู้ปกครอง และ
พระสงฆเ์หน็ว่าการจดักจิกรรมของโรงเรยีนกบัวัด
ได้รับความร่วมมือจากวัดและพระสงฆ์เป็นอย่างดี 

 3. ด้านผลผลิต พบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการ นักเรียน ผู้นำา
ชุมชน ผู้ปกครอง และพระสงฆ์ เกี่ยวกับผลผลิต
ทีเ่ปน็ผลมาจากโครงการโรงเรยีนวิถพีทุธ โดยรวม
มีความพอใจอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อที่พอใจอยู่ในระดับดีทุกข้อ ครูผู้รับผิดชอบเห็น
ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้
นักเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมทางพทุธศาสนาสม่ำาเสมอ 
สง่เสรมิใหน้กัเรยีนสนใจเรยีน เขา้หอ้งเรยีนตรงตอ่
เวลา สง่เสรมิใหน้กัเรยีนรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม
ทั้งในโรงเรียนและที่สาธารณะ และ ส่งเสริมให้
นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

 4. ด้านผลที่ตามมา พบว่า ผู้บริหาร  
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ นักเรียน ผู้นำาชุมชน  
ผู้ปกครอง และพระสงฆ์เกี่ยวกับผลที่ตามมาของ
โครงการ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีความพอใจอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ผู้บริหารเห็นว่า บ้าน วัด และ
โรงเรียนได้รับประโยชน์จากการดำาเนินโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ ครูผู้รับผิดชอบ นักเรียนเห็นว่า  
นักเรียนใกล้ชิดกับพระสงฆ์และเข้าวัดทำาบุญ 
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เพิม่ขึน้ สำาหรบัผูน้ำาชมุชน ผูป้กครอง และพระสงฆ์ 
เห็นว่า นักเรียนรู้จักวินัย ปฏิบัติตามระเบียบของ
สังคม 

 จากการสงัเกตพบวา่ สภาพโดยทัว่ไปของ
โรงเรียนมีป้ายคติธรรม ในห้องเรียนประดิษฐาน
พระพทุธรปู ครใูชห้อ้งจรยิธรรมในการจดักจิกรรม
วิถีพุทธ ครูมีการบูรณาการเรียนการสอนให้ 
ผู้เรียนปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม ปฏิบัติตามกฎ 
ของโรงเรียน อาทิ การให้นักเรียนสวดมนต์ 
ไหวพ้ระ นัง่สมาธกิอ่นเรยีน สง่ผลใหน้กัเรยีนตัง้ใจ
เรียน นักเรียนมีนอบน้อมต่อผู้มาเยือน แต่งกาย
ถูกระเบียบ ส่งการบ้านที่ครูสั่งตรงเวลา ให้ความ
ร่วมมือในการทำากิจกรรมทางโรงเรียนเป็นอย่างดี 
ในกิจกรรมออมเงินวันละบาท ส่งผลให้นักเรียน
ช่วยเหลือครอบครัวในการประหยัดได้เป็นอย่างดี 

 จากการสัมภาษณ์ พบว่าโรงเรียนยังขาด
งบประมาณในการสนับสนุนโครงการ รวมทั้ง
พื้นที่ในการจัดกิจกรรมยังไม่เพียงพอ โรงเรียน
นำานักเรียนไปปฏิบัติที่ธรรมที่วัด และนิมนต์พระ
สงฆ์มาสอนในโรงเรียน ทำาให้นักเรียนได้มีความ
สนใจในการเรียนและใกล้ชิดกับพระสงฆ์มากขึ้น 
นักเรียนมีระเบียบวินัย มีมารยาทดี ให้ความช่วย
เหลอืงานในครอบครวั เรียนรูก้ารหลกีเลีย่งสิง่เสพ
ติดของมึนเมาต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
และวัดเป็นอย่างดี อันเป็นผลดีต่อการสืบสาน
ประเพณีของชุมชน 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยการประเมินโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ จังหวัดมุกดาหาร โดยใช้แบบ
ประเมิน IPOO model มีประเด็นที่น่าสนใจนำามา
อภิปรายผล ดังนี้

 1. ด้านปัจจัยนำาเข้า ความคิดเห็นของ 
ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ นักเรียน ผู้นำาชุมชน  

ผู้ปกครองนักเรียน และพระสงฆ์ เกี่ยวกับปัจจัย
นำาเข้าที่มีผลต่อโครงการโรงเรียน วิถีพุทธโดย
รวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สะท้อน
ให้เห็นว่าองค์ประกอบด้านปัจจัยนำาเข้ามีความ
เหมาะสม ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนส่วน
ใหญ่มีวัฒนธรรมและการดำารงชีวิตที่เกี่ยวข้อง
กับพุทธศาสนาเป็นปกติ อาทิ การปฏิบัติธรรม
ตามหลักศีลห้า ผู้บริหารนำาโครงการโรงเรียน 
วิถีพุทธมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน  
มอบหมายให้ครู เป็นผู้ รับผิดชอบโครงการ  
นำาแนวทางโรงเรียนวิถีวิถีพุทธมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียน การสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามให้กับนักเรียน รวมทั้งเป็นแบบ
อย่างที่ดี ให้นักเรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ 
(2547: 24-25) กล่าวถึงแนวทางการดำาเนินงาน 
โรงเรียนวิถีพุทธว่า บุคลากรในสถานศึกษา
เป็นผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนา ยึดหลักธรรมใน
การดำาเนินชีวิต เป็นกัลยาณมิตรและเป็นแบบ
อย่างที่ดี ให้สังคม จัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนในรอบด้าน จะส่งผลให้ 
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามหลกัศลีธรรมและวิถชีวิีต 
แบบชาวพุทธได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พัชรพร เทอดธรรม (2549 :110-115) เรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ: 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ
ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำา ระบบการบริหาร  
การนิเทศติดตาม วัฒนธรรม ขององค์การ ปัจจัย
ด้านบุคลากร ประกอบด้วยความรู้และความ
สามารถในการจดัการเรยีนการสอน ขวัญและแรง
จูงใจของบุคลากร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
และความร่วมมือสนับสนุนของชุมชนและงานวิจัย
ของเมยีนฟนิ ออ่นสแีดง (2549: 88-90) เรือ่งการ
ประเมินโครงการนำาร่องโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2  
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พบว่าด้านปัจจัยนำาเข้าโดยภาพรวมมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ คุณลักษณะท่ีดีของบุคลากร รองลงมา 
ดา้นแหลง่เรยีนรู ้ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่ต่ำาสดุคอืดา้นการ
บรหิารจัดการดำาเนนิงานอยา่งเปน็ระบบ สว่นดา้น 
กระบวนการมีการปฏิบัติ อ ยู่ ในระ ดับมาก  
คือ การฝึกกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ด้านผลผลิต 
นักเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี มีสัมมาคารวะ เข้าร่วม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และด้านผลที่ตาม
มา ภาพรวมอยู่ในระดบัด ีนกัเรยีนมีการปฏบิตัติน
เหมาะสม หลีกเลี่ยงอบายมุข

 2. ด้านกระบวนการ ความคิดเห็น
ของผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ นักเรียน ผู้นำา
ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และพระสงฆ์เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการที่มีผลต่อโรงเรียนวิถีพุทธ 
โดยรวมมีความเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง 
กั บความคิด เห็ นของผู้ บริ หารและครู ด้ าน 
ความเพียงพอของบคุลากรในการดำาเนนิโครงการ 
การจดักจิกรรมของครสูอดคลอ้งกับเป้าหมายของ
โรงเรียนวิถีพุทธ บุคคลกรในโรงเรียนยึดแนวทาง
การปฏิบัติตามแนวทางวิถีพุทธสะท้อนผลถึง  
บุคลากรที่มีความตั้งใจในการดำาเนินโครงการ  
ร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมการดำาเนิน
โครงการอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้เป็นเพราะโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธมีผลต่อจิตใจครู บุคลากรและ
นักเรียน เป็นผลให้โรงเรียนมีการบูรณาการ
การเรียนการสอนโดยใช้หลักการดำาเนินงาน
ตามแนวทางวิถีพุทธ ส่วนนักเรียนเห็นว่าการจัด
กิจกรรมพื้นฐาน วิถีชีวิตสอดคล้องกับหลักการ
โรงเรียนวิถีพุทธ นักเรียนสนใจการฝึกสมาธิ
ก่อนเรียนใน ภาคเช้าและภาคบ่าย นักเรียน
มีความตระหนัก ถึงความสำ าคัญของ จิตใจ 
อยากเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน สะท้อนผลถึง
การได้ปฏิบัติของนักเรียน ใช้วัดแหล่งเรียนรู้ 
ในการศึกษาการปฏิบัติใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้  
มีการนิมนต์พระสงฆ์มาสอนนักเรียนอย่าง 

สม่ำาเสมอ ทำาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้การปฏิบัติ
จริง นักเรียนเกรงกลัวบาป เชื่อฟังคำาสั่งสอนของ
พระสงฆ์เป็นอย่างดี ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2546: 20 -21) กล่าวถึง
กระบวนการจัดการที่มีผลต่อโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธว่า การจัดการเรียนการสอนตามหลักการ 
โรงเรียนวิถีพุทธ บุคลากรผู้รับผิดชอบต้องมีการ 
บูรณาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
อย่างซาบซึ้งในหลักธรรมตลอดจนให้ผู้เรียนนำา
หลักธรรมไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตของผู้เรียนได้ 
บุคลากรผู้รับผิดชอบต้องสร้างวิชาพุทธศาสนาให้
น่าสนใจและมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้เรียน 
ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยความพอใจ อาทิ การไป
ปฏิบัติธรรมที่วัด การสวดมนต์ การนั่งสมาธิโดย
ไม่ต้องบังคับ จะสร้างให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม
ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของสมพระเนตร  
ฝา่ยพงษา (2549: 305) เรือ่งการประเมนิโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคายเขต 3 พบว่ากระบวนการจัดการ มีการ
วางแผน การปฏิบัติงาน การเรียนการสอนมีการ 
บรูณาการตามหลักไตรสิกขา มีบรรยากาศ
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ เป็น
กัลยาณมิตร และกิจกรรมพื้นฐานชีวิตที่ส่งเสริม
การปฏิบัติจริง ทำาให้นักเรียนมีความสนใจใฝ่
เรียนรู้ และงานวิจัยของปรีชา ริโยธา (2546: 
118-120 ) เรือ่งการพฒันางานสง่เสรมิ คณุธรรม 
จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดย
ใช้โครงการพัฒนาจิต ในโรงเรียนบ้านแฝกโนน
สำาราญ สำานักงานการปฐมศึกษาอำาเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม พบว่า การศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบันและปัญหา พบว่านักเรียนขาดวินัย 
จากการส่งพัฒนาส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 
แล้วทำาให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น มีความเมตตากรุณา 
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อส่วนรวม และมีความสำานึกใน
การประหยัด อดออมมากยิ่งขึ้น
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 3. ดา้นผลผลติ ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ นักเรียน ผู้นำาชุมชน  
ผูป้กครอง และพระสงฆ ์เกีย่วกบัผลผลติทีเ่ปน็ผล
มาจากโครงการโรงเรยีน วถิพีทุธ โดยรวมมคีวาม
พอใจอยู่ในระดับดี สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการ
เรยีนการสอนโดยบรูณาการหลกัการวถิพีทุธสง่ผล
ใหน้กัเรยีนมคีวามรบัผิดชอบตอ่สาธารณะ รวมทัง้
รับผิดชอบต่อตนเอง มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น เป็นผล
มาจาก การพัฒนาทางกาย การฝึกทำาสมาธิทำาให้
นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม นักเรียนรู้จักการบริโภคใช้สอย
อย่างประหยัดออมวันละบาท ประพฤติตามหลัก
ศีลห้าเป็นประจำาวัน ทำาให้นักเรียนมีการประพฤติ
ตนในทางที่ดีขึ้น ตั้งใจเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย (2547: 42) กล่าวถึง
ปัจจัยท่ีได้จากผลผลิตจากการพัฒนาผู้เรียนว่า  
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะ  
กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น ดำาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและ 
มีความสุข เป็นผลมาจากผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
คือสอนให้ผู้ เรียนให้รู้จักกินอยู่อย่างมีคุณค่า  
เป็นคนดีมีศีลห้า รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์
ตรงต่อเวลา มีสติและสมาธิ ตลอดจนการพัฒนา
ด้านปัญญามีศรัทธาในพุทธศาสนาอันจะนำาไป
สู่การพัฒนาผู้เรียนในทางที่ดีขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวรินทรา ปั้นงาม (2549: 95 -97) 
เรื่องรูปแบบ การพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนวิถีพุทธ: กรณีศึกษาการปฏิบัติดี แบบ
ข้ามกรณีในจังหวัดอ่างทอง พบว่าการพัฒนา 
ผู้คุณธรรมของนักเรียนในโรงเรียนกรณีศึกษา 
ทัง้สามกรณ ีมรีปูแบบการจดักจิกรรมทีค่ลา้ยคลงึ
กัน คือการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม 
การเรียนรู้ธรรมะ การปฏิบัติกิจทางศาสนา  
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อ 
ส่งเสริมคุณธรรม การใช้ธรรมะในการปฏิบัติ
หน้าท่ีในชีวิตจริง การฝึกสมาธิ โดยใช้หลักการ
เสรมิแรงในการพฒันาคณุธรรม และงานวจิยัของ 

นุจรินทร์ พิมพ์กลาง (2547: 170-171) เรื่องการ
การประเมินโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อ
ชีวิตในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม  
พบว่าจากการประเมินโครงการด้านผลผลิต 
ส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก  
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ  
การให้ความรว่มมอื การมสีมัมาคารวะ รูจั้กเชือ่ฟงั 
ผู้ใหญ่ การพัฒนาตนเองด้านกริยา มารยาท  
ซึ่งจากการสังเกตของผู้วิจัยเองพบว่า นักเรียน
รู้จักมีสัมมาคารวะในการเคารพต่อผู้ไปพบ หรือ
มอีาย ุรวมถงึใหค้วามรว่มมอืในการวจิยัเปน็อยา่งด ี 
รวมถึงการสัมภาษณ์จากผู้ปกครองนักเรียนพบว่า  
นักเรียนรู้จักการออมและช่วยเหลือครอบครัว  
ห่างไกลจากยาเสพติด

 4. ด้านผลที่ตามมา ผู้บริหาร ครูผู้รับผิด
ชอบโครงการ นักเรยีน ผูน้ำาชมุชน ผูป้กครอง และ
พระสงฆ์เกี่ยวกับผลที่ตามมาของโครงการ โดย
รวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากสอดคล้อง
กับความคิดเห็นของผู้บริหาร สะท้อนผลถึงบ้าน 
วัด และโรงเรียนได้รับประโยชน์จากการดำาเนิน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ พฤติกรรมของนักเรียน
ในดา้นที่ไมด่ขีองนักเรยีนลดลง นักเรยีนมรีะเบยีบ
วินัย รูจั้กการเขา้รว่มกจิกรรมทางศาสนา โรงเรยีน 
คณะคร ูนักเรยีนและผูป้กครองรว่มกจิกรรมเสมอ 
ทำาให้นักเรียนคุ้นเคยกับกิจกรรมที่วัดมากขึ้น  
ส่งผลต่อการสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น 
ซึ่งมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย (2547: 
53) กล่าวถึงผลที่ ได้จากการดำาเนินโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธว่า 

 ผลจากการดำาเนนิงานตามระบบไตรสกิขา
ที่สถานศึกษาดำาเนินการทั้งระบบจะก่อให้เกิดผล
ดีและผลต่อเนื่องกับผู้ที่เกี่ยวข้องนอกสถานศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วย บ้าน (ผู้ปกครอง ชุมชน) วัดและ
ราชการ สอดคล้องกับงานวิจัยของพระประยูร  
อุปสอด (2550: 100 -102) เรื่องการศึกษา
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วิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ใช้ในกระบวนการเรียน
การสอน และกิจกรรมเพื่อกายภาวนาในโรงเรียน
วิถีพุทธ พบว่านักเรียนได้นำาหลักธรรมด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริตมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน 
นักเรียนได้นำาหลักด้านประเพณีและวัฒนธรรม 
ความกตญัญกูตเวท ีความมรีะเบยีบวนิยั ความเสยี
สละนำามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันอยู่ในระดับ
ดีมาก มีการนำาหลักด้านความเพียรพยายามมา
ประยุกต์ใช้ นักเรียนมีการไหว้พระสวดมนต์ก่อน 
เขา้ชัน้เรยีน การเขา้คา่ยพทุธ การเขา้รว่มกจิกรรม
ทางพทุธศาสนา และงานวจัิยของ วาสนา ตะ๊กาบโค  
(2548: 64-65) เรื่อง การประเมินการดำาเนินงาน
โครงการโรงเรยีนวถิพีทุธ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาลำาพูน เขต 1 พบวา่ การบรูณาการเรยีน
การสอนตามหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญาให้
ผู้เรียน ส่งผลกระทบให้ บ้าน/ชุมชน วัด โรงเรียน 
(บ ว ร) ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโรงเรียน
วิถีพุทธอยู่ในระดับดีมาก

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช้

 1.1 การนำารูปแบบการประเมิน IPOO 
model ไปใช้ ควรพัฒนาศึกษารูปแบบของการ
ประเมิน และศึกษาบริบทของปัจจัยในแต่ละด้าน 
เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่ต้องการทำาการประเมิน ให้ได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

 1.2 รูปแบบการประเมิน IPOO model 
เป็นการวัดที่ครอบคลุมในทุกด้านของโครงการ 
ดังนั้นควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วน

ร่วมในการประเมิน รวมทั้งวัดผลการดำาเนินงาน
กลุ่มนักเรียนที่เป็นผลผลิต ดังน้ันควรเพิ่มมีการ
วัดผลจากการสอนของทางโรงเรียนตลอดรวมทั้ง
การปฏิบัติตนของนักเรียนเพื่อให้ทราบถึงผลการ
ดำาเนินงานของโครงการอีกทางหนึ่ง

 1.3 ก่อนการนำารูปแบบการประเมิน 
IPOO model ไปใช้ ผู้ประเมินควรเปิดโอกาสให ้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสนอแนะในการทำาการ
ประเมิน การสำารวจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบการประเมิน จะสามารถทำาการประเมิน
ได้ดียิ่งขึ้น

 1.4 การเขียนผลการวิ จัยที่ ได้จาก
กลุ่มตัวอย่าง ควรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นใน
สภาพจริงของโครงการ เพื่อสามารถนำาข้อมูล
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและข้อมูลย้อนกลับ 
แก่ผู้ที่มีเกี่ยวข้อง

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกเพื่อ
ศึกษาข้อมูลในแต่ละด้านอย่างละเอียดเพื่อเปรียบ
เทียบผลการดำาเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธกับ
สำานักงานเขตการศึกษาอื่น 

 2.2 ควรใช้รูปแบบการประเมินที่หลาก
หลาย รวมทัง้ชนดิของเครือ่งมอื เพือ่ใหค้รอบคลมุ
กับวัตถุประสงค์ของการประเมินในทุกด้าน  
อย่างละเอียด

 2.3 ควรศึกษาวิจัยผลการดำาเนินงาน
โครงการโรงเรยีนวถิพีทุธอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่พฒันา
โครงการให้เหมาะสมในทุกด้าน
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การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดศรีสะเกษ
A Multilevel Causal Analysis the Factors Affecting  
Mathematics Literacy of Mathayomsueksa 3 Students in  
Sisaket Province

ทองพันธ์ ยงกุล,1 สุนทรพจน์ ดำารงค์พานิช,2 พัชรี จันทร์เพ็ง3

Thongpan Yongkul,1 Suntonrapot Dumrongpanit,2 Putcharee Junpang3

บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) เปรยีบเทยีบการรูเ้รือ่งคณติศาสตรข์องนักเรยีนทีม่เีพศและ
ขนาดโรงเรียนต่างกัน 2) ศึกษาปัจจัยระดับนักเรียน คือ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
อัตมโนทัศน์ ความตั้งใจเรียน และ ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
3) ศึกษาปัจจัยระดับห้องเรียน คือ คุณภาพการสอนของครู ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และ
บรรยากาศในชั้นเรียนต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และ 4) สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียน  
ที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำานวน 1,200 คน จากโรงเรียน 30 โรง ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  
(multi-stage random sampling) เครือ่งมอืที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก ่แบบทดสอบวัดการรูเ้รือ่งคณติศาสตร ์
และแบบสอบถามเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อัตมโนทัศน์ ความตั้งใจเรียน ความ
สัมพันธ์ในครอบครัว คุณภาพการสอนของครู ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และบรรยากาศใน 
ชั้นเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนสองทาง วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ และวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดับ(multi-level causal analysis) 
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 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

 1. นักเรียนหญิงมีการรู้เรื่องคณิตศาสตร์มากกว่านักเรียนชายอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 นักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่มีการรู้เรื่องคณิตศาสตร์มากกว่านักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กแต่ 
ไม่แตกต่างกับนักเรียนโรงเรียนขนาดกลาง ส่วนนักเรียนโรงเรียนขนาดกลางมีการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
มากกว่านักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ปัจจัยระดับนักเรียน ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (ML) ได้แก่ ความตั้งใจ
เรียน (INT) อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ ได้แก่ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
(ATT) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (MOV) อัตมโนทัศน์ (SEC) และความสัมพันธ์ในครอบครัว (RELA) 

 3. ปจัจยัระดับห้องเรียน ท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่การรูเ้รือ่งคณติศาสตร ์คอื คณุภาพการสอนของ
ครู (QUA) อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ คือ บรรยากาศในชั้นเรียน (CLR) 
ส่วนปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน (INTS) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 

 4. สมการพยากรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียน ดังนี้

 ML = -11.909 + .110INT + .089SEC + .090RELA + .251ATT +.111MOV + .257

 QUA = -1.864 +.580INTS +.325CLR + .326

 CLR = 8.481 + .614INTS + .623

คำาสำาคัญ: การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดับ

Abstract
 The purposes of this study were to 1) compare the mathematics literacy of students 
with different gender and different schools size, 2) study the student-level variables affecting 
the attitude towards mathematics, achievement motivation, self-concept, learning intention 
and family relationship to mathematics literacy, 3) study the class-level variables affecting: 
the teaching quality, interaction between teachers and students and classroom climate to 
mathematics literacy, and 4) build a predictive equation of factor affecting mathematics 
literacy of students. The sample consisted of 1,200 Mathayomsueksa 3 students in the second  
semester of the academic years 2010 in Sisaket Province, obtained through the multi- 
stage random sampling technique. The instruments were mathematics literacy test and  
questionnaires: the attitude towards mathematics, achievement motivation,self-concept, 
learning intention, family relationship, the teaching quality, interaction between teachers and 
students and classroom climate. The data were analyzed by two-way analysis of variance, 
multiple correlation analysis and multi-level causal analysis.



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 64 ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2555

 The results of the study were as follows:

 1. Female students had knowledge mathematics literacy more than male at .05 
significance. Students of the larger schools had knowledge mathematics literacy more than 
smaller schools, but do not different middle schools and students of the middle schools had 
knowledge mathematics literacy more than smaller schools at .05 significance.

 2. The student-level variables : the variable with only a direct affecting towards 
mathematics literacy (ML) was learning intention (INT). The variables with both direct and 
indirect affecting were attitude towards mathematics (ATT), achievement motivation (MOV), 
self-concept (SEC), and family relationship (RELA).

 3. The classroom-level variables : the variable with only a direct affecting towards 
mathematics literacy was teaching quality (QUA). The variable with both direct and indirect  
affecting was classroom climate (CLR). The variable with only a indirect affecting was  
interaction between teachers and students (INTS). 

 4. Predictive equations of factors affecting mathematics literacy were as below.

 ML = -11.909 + .110INT + .089SEC + .090RELA + .251ATT +.111MOV + .257

 QUA = -1.864 +.580INTS +.325CLR + .326

 CLR = 8.481 + .614INTS + .623

Keywords: mathematics literacy, multi-level causal analysis 

บทนำา
 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ทาง
สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของทุกประเทศ 
จึงจำาเป็นที่ทุกคนในสังคมต้องเป็นผู้มีความรู้ 
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และสามารถ
ใช้ความรู้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือสำาคัญในการ
ดำาเนินชีวิต การเตรียมเยาวชนจึงไม่เพียงแต่ให้
มีความรู้ท่ีได้เรียนในโรงเรียนเท่านั้นแต่ยังต้อง
สามารถใช้ความรู้และทักษะในสถานการณ์และ 
บริบทต่ า งๆ อย่ า งกว้ า งขวางในชี วิ ตจ ริ ง  
(สุนีย์ คล้ายนิล และคณะ, 2549: 13–14; สถาบัน
ส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 

2553: 1) การประเมินผลการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
ในโครงการ Programme for International 
Student Assessment (PISA) ขององค์กรความ
ร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization 
for Economic Cooperation and Development: 
OECD) ผลการประเมินทำาให้ทราบระดับการรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียน และสะท้อนให้เห็น
คุณภาพการจัดการศึกษาของชาติ ประเทศไทย
จึงเข้าร่วมโครงการนี้ ผลการประเมินการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในประเทศไทยตาม
โครงการ PISA พบว่า นักเรียนที่จะจบการศึกษา
ภาคบังคับมีคะแนนเฉลี่ยการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
ต่ำากว่าคะแนนเฉลี่ยของทุกประเทศรวมกัน และ
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ต่ำากว่าประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียหลายประเทศ 
รวมทั้งยังได้คะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งชี้ให้เห็นว่านักเรียนในประเทศไทย
ยังไม่มีศักยภาพการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจใน
อนาคต อีกทั้งคุณภาพผู้เรียนของประเทศไทยมี
แนวโนม้ยากตอ่การสรา้งองคค์วามรูจ้ากการศกึษา  
(วิทยากร เชียงกูล, 2552: 13; สุนีย์ คล้ายนิลและ
คณะ, 2549: 10-12; สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554 : 107-134)

 นักการศึกษาจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการเรียนรู้ เช่น บลูม (Bloom, 1976: 167-
169) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน พบว่า พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยรวมกับ 
จิตพิสัยของผู้เรียนมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนร้อยละ 65 คุณภาพการสอนของครูมีผลต่อ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 25 อีกร้อยละ 
10 เป็นปัจจัยอ่ืน ดังนั้น การพัฒนาการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนจึงควรศึกษาถึงปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ทั้งปัจจัยด้านนักเรียน ห้องเรียน และวิเคราะห์
ข้อมูลที่ให้ความสำาคัญกับลักษณะและธรรมชาติ
ของข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพหุระดับ 
เพือ่ใหท้ราบถงึอทิธพิลของปจัจยัในระดบัตา่งๆ กนั 
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550: 143-147) เมื่อทราบ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์แล้ว  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา ควรหาแนวทาง
ในการพัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียนมีปัจจัยเหล่านั้น 
มากขึ้นหรือในทางบวก เพื่อพัฒนานักเรียนให้
มีการรู้เรื่องคณิตศาสตร์มากขึ้นและนำาไปใช้ใน
ชีวิตจริง 

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพือ่เปรยีบเทยีบการรูเ้รือ่งคณติศาสตร์
ของนักเรียนที่มีเพศและขนาดโรงเรียนต่างกัน 

 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยระดับ
นักเรียน คือ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจ
ใฝส่มัฤทธิ ์อตัมโนทศัน ์ความตัง้ใจเรยีน และความ
สัมพันธ์ในครอบครัว ต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์

 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยระดับ
หอ้งเรยีน คอื คณุภาพการสอนของคร ูปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างครูกับนักเรียน และบรรยากาศในชั้นเรียน 
ต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 

 4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ของนักเรียน

สมมุติฐานของการวิจัย
 1. นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่
เรียนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ต่างกัน

 2. ปจัจยัระดบันกัเรยีนทีม่อีทิธพิลตอ่การ
รู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียน ได้แก่ เจตคติต่อ
วชิาคณติศาสตร ์แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์อตัมโนทัศน์ 
ความตั้งใจเรียน และความสัมพันธ์ในครอบครัว

 3. ปัจจัยระดับห้องเรียนที่มีอิทธิพล
ต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ได้แก่ 
คณุภาพการสอนของคร ูปฏิสมัพนัธร์ะหว่างครกูบั
นักเรียน และบรรยากาศในชั้นเรียน 

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 
ปกีารศกึษา 2553 จำานวน 9,343 คน จากโรงเรยีน
จำานวน 56 โรง

 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน จำานวน 1,200 
คน จากโรงเรยีน 30 โรง ไดจ้ากการสุม่แบบหลาย
ขั้นตอน (multi-stage random sampling)
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 ปัจจัยที่ใช้ในการวิจัย 

 ปัจจัยที่ ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ

 1. ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบ 
ได้แก่ เพศ และขนาดโรงเรียน

 2. ปัจจัยอิสระ จำาแนกออกเป็น 2 
ระดับ1) ปัจจัยระดับนักเรียน ได้แก่ เจตคติต่อ
วชิาคณติศาสตร ์แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์อตัมโนทัศน์ 
ความตั้งใจเรียน และความสัมพันธ์ในครอบครัว 
2) ปัจจัยระดับห้องเรียน ได้แก่ คุณภาพการสอน
ของครู ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และ
บรรยากาศในชั้นเรียน

 3 .  ปัจจั ยตาม ได้แก่  การรู้ เ รื่ อ ง
คณิตศาสตร์ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ฉบับ ได้แก่ 
แบบทดสอบวัดการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ที่ประยุกต์
จากแบบทดสอบของ PISA เป็นแบบเลือกตอบ
จำานวน 30 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ .25-.80  
มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .26-.82 และค่าความ 
เชื่อมั่น .867 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามเก่ียว
กับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการรู้ เรื่อง
คณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับ จาก 8 ปัจจัย ปัจจัยละ 
10 ข้อ รวมแบบสอบถามจำานวน 80 ข้อ ประกอบ
ด้วยแบบสอบถามเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อัตมโนทัศน์ ความตั้งใจเรียน 
ความสัมพันธ์ในครอบครัว คุณภาพการสอนของ
ครู ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และ
บรรยากาศในชั้นเรียน มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 
.278 -.735, .211 -.700, .317 -.792, .507-.724, 
.496 -.774, .370 -.747, 0.557-.805 และ .354-
.689 ตามลำาดบั และมีค่าความเช่ือม่ัน .846, .835, 
.883, .864, .902, .893, .913 และ .822 ตามลำาดบั 

 การดำาเนินการวิจัย

 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1.วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน โดยการหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ำาสุด ค่าสัมประสิทธิ์การ 
ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง

 2. เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ด้วยการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนทางเดียว และทำาการทดสอบรายคู่ตาม
วิธีของ Scheffe

 3. การวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ  
ประกอบด้วย 1) วิ เคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์  
สหสัมพันธ์พหุคูณ (multiple correlation  
analysis) ระหว่างปัจจัยอิสระและปัจจัยตาม 
2) วิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดับ (multi-level 
causal analysis) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ 

ผลการวิจัย
 1 . ผลการเปรียบเทียบการรู้ เ รื่ อง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ในจังหวัดศรีสะเกษ 

 1.1 ผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่การรูเ้รือ่ง
คณิตศาสตร์จำาแนกตามเพศ พบว่า นักเรียนหญิง
มีผลการรู้เรื่องคณิตศาสตร์มากกว่านักเรียนชาย
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

 1.2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการ 
รู้เรื่องคณิตศาสตร์จำาแนกตามขนาดโรงเรียน  
พบว่า นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่มีขนาดต่าง
กันมีการรู้เรื่องคณิตศาสตร์แตกต่างกันอย่าง 
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบ
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ความแตกต่างรายคู่ระหว่างขนาดโรงเรียน พบว่า 
นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่มีการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์มากกว่านักเรียนที่เรียนในโรงเรียน
ขนาดเลก็อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แต่
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนโรงเรียน
ขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดกลางไม่แตกต่างกัน 
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนโรงเรียน
ขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า นักเรียน
โรงเรียนขนาดกลางมีการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
มากกว่านักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ปัจ จัยที่ มี อิทธิพลต่อการรู้ เ รื่ อง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับนักเรียน คือ 
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
อัตมโนทัศน์ ความตั้งใจเรียน และความสัมพันธ์
ในครอบครัว โดยที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  
.01 คือ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ และความตั้งใจเรียน ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 คือ อัตมโนทัศน์ และความ
สมัพันธ์ในครอบครวั เมือ่พจิารณาอทิธพิลทางตรง 
และทางอ้อม พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง 
เพียงอย่างเดียวต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ คือ 
ความตั้งใจเรียน ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ คือ เจตคติต่อ
วชิาคณติศาสตร ์แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์อตัมโนทัศน์ 
และความสัมพันธ์ในครอบครัว 

 3 . ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการรู้ เ รื่ อง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับห้องเรียน  
คือ คุณภาพการสอนของครู และบรรยากาศ
ในชั้นเรียน โดยที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้
เรื่องคณิตศาสตร์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 คือ บรรยากาศในชั้นเรียน ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือคุณภาพการสอน
ของครู เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทาง
อ้อม พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ คือ คุณภาพการสอนของครู 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ
รู้เรื่องคณิตศาสตร์ คือ บรรยากาศในชั้นเรียน  
ส่วนปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 

 4. สมการพยากรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียน

 ผลการวิเคราะหส์ามารถเขยีนเปน็สมการ
ในรูปคะแนนดิบ ดังนี้

 ML = -11.909 + .110INT + .089SEC + 
.090RELA + .251ATT +.111MOV + .257

 QUA = -1.864 +.580INTS +.325CLR + 
.326

 CLR = 8.481 + .614INTS + .623

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถเขียน
โมเดลเชงิสาเหตพุหรุะดบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การ
รู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ ดังภาพประกอบ
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8

บรรยากาศ
ในช้ันเรียน (CLR)

จากผลการวิเคราะหขอมูลสามารถเขียนโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอการรูเร่ืองคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษได ดังภาพประกอบ

ปจจัยระดับนักเรียน

.251**

.408** .073**

.362** .110**

.111**
.251** .090*

.651** .397**
.145** .089*

ปจจัยระดับหองเรียน

.584**

.614**

.580** .325**

.340*

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

ภาพประกอบ โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรูเร่ืองคณิตศาสตร

การรูเร่ือง
คณิตศาสตร

ความสัมพันธ
ในครอบครัว

อัตมโนทศัน

เจตคตติอวชิา
คณิตศาสตร

ความตัง้ใจ
เรียน

แรงจงูใจใฝสัมฤทธิ์

.757 (R2= .243)

.486 (R2= .514)

.459 (R2= .541)

.713
(R2= .287)

การรูเร่ือง
คณิตศาสตร

ปฏิสัมพันธระหวางครู
กับนักเรียน

คุณภาพการสอน
ของครู

.257 (R2= .743)

.326 (R2= .674)

.623 (R2= .377)
บรรยากาศ
ในชั้นเรียน

ปัจจัยระดับนักเรียน

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ภาพประกอบ โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้

 1. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
จังหวัดศรีสะเกษ จากสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่พบว่า นักเรียนหญิงมีการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
มากกว่านักเรียนชาย เป็นไปตามสมมุติฐาน 
การวิจัยข้อที่ 1 อธิบายได้ว่านักเรียนหญิงใน
บริบทของจังหวัดศรีสะเกษ มีการพัฒนาตนเอง
ในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองสูงกว่า
นักเรียนชาย หรืออาจขึ้นอยู่กับสภาพทางสังคม
และวัฒนธรรม การจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียน
รู้ของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาตาม
โครงการ PISA ที่ให้ความสนใจความแตกต่าง
ของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนชาย
กับนักเรียนหญิง เพราะต่างก็ยอมรับความเป็น
จริงว่าปัจจุบันสังคมนานาชาติต้องแข่งขันกันใน
การพัฒนาด้านต่างๆ บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีประชากรมนษุย์โดยเฉลีย่มีจำานวน
ชายและหญิงอย่างละครึ่ง การปล่อยให้เพศใด
เพศหนึ่งอ่อนด้อยความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีทา่กบัการทำาใหก้ำาลงั
คนหายไปครึ่งหนึ่ง ปัจจัยที่สำาคัญที่มีอิทธิพลต่อ
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนชายและหญิง 
คือ ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และการจัด 
สิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูท้ีเ่อ้ือตอ่การเรยีนรูข้อง
นกัเรยีน (สนุยี ์คลา้ยนลิ และคณะ, 2549 : 35-37; 
สุนีย์ คล้ายนิล และคณะ, 2550 : 1-9; สถาบัน 
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2554 : 117)

 ส่วนผลการเปรียบเทียบการรู้ เรื่ อง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่มี
ขนาดต่างกันที่พบว่า นักเรียนในโรงเรียนขนาด
ใหญ่มีผลการรู้เรื่องคณิตศาสตร์มากกว่านักเรียน
โรงเรียนขนาดเล็กแต่ไม่แตกต่างกับโรงเรียน

ขนาดกลาง และนักเรียนโรงเรียนขนาดกลางมี
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์มากกว่านักเรียนโรงเรียน 
ขนาดเล็ก เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 1  
ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนขนาดใหญ่มี
ปจัจยัสนบัสนนุในการยกระดบัคณุภาพการเรยีนรู ้ 
ในขณะที่ โรงเรียนขนาดเล็กกว่าขาดปัจจัย
สนับสนุนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องของความเท่าเทียมกันทางการ
ศกึษา(equity in education) เปน็นโยบายทีร่ะบบ
การศึกษาทุกระบบให้ความสำาคัญ การจัดศึกษา
ไทยมีโครงสร้างการบริหารแบบราชการรวมศูนย์ 
การจัดสรรงบประมาณและกำาลังคนเป็นปัญหา
ของระบบราชการโดยรวม ทำาให้เกดิความไมเ่สมอ
ภาคในการได้รับบริการทางการศึกษา ในแง่ที่ว่า
สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตยากจน โดยเฉพาะ
ในชนบทจะได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่า 
มีครูอาจารย์ตามวุฒิน้อยกว่า ทำาให้นักเรียนมี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยเฉลี่ ยต่ำ าก ว่า 
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ในกรุงเทพ
และเมืองใหญ่ รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจที่มีการ 
กระจายรายได้ ที่ ไม่เป็นธรรมสูง (วิทยากร  
เชียงกูล, 2552 : 18)

 2. ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการรู้ เ รื่ อง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับนักเรียน พบว่า 
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ความตั้งใจเรียน อัตมโนทัศน์ และความสัมพันธ์
ในครอบครัว มีอิทธิพลต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
ของนกัเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิเปน็ไปตาม
สมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 2 อภิปรายได้ว่า 

 2.1 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ
รู้เรื่องคณิตศาสตร์ โดยที่อิทธิพลทางอ้อมส่งผ่าน
ไปยังแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความตั้งใจเรียน 
เน่ืองจากนักเรยีนทีม่เีจตคตทิีด่ตีอ่วิชาคณติศาสตร ์ 
จะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายต่อการเรียน สามารถเรียน
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คณิตศาสตร์ได้ดี เข้าใจ สนใจ และตั้งใจเรียน 
รู้คุณค่าของคณิตศาสตร์ สามารถเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2546: 168) ที่ให้ความคิดเห็นว่า เจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์มีความสำาคัญอย่างมากต่อการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ และสอดคล้องกับผล
การประเมนิการรูเ้รือ่งคณติศาสตรข์องนกัเรยีนใน
ประเทศไทย ที่พบว่า เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
มีความสัมพันธ์กับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน (สุนีย์ คล้ายนิล และคณะ, 2549: 103-
104)

 2.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยอิทธิพลทางอ้อม
ส่งผ่านไปยังความตั้งใจเรียน และ อัตมโนทัศน์ 
เน่ืองจากผู้ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีความ
ปรารถนาท่ีจะทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี มีความทะเยอทะยาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค์
ตา่งๆ สามารถแกป้ัญหาอนัจะนำาตนสูค่วามสำาเร็จ 
มีความอดทน มีความพยายาม มีความตั้งใจใน
การเรียน มีความพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าเพิ่ม
เติมด้วยตนเอง ทำาให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ 
จากการเรียนและเรียนรู้ ได้อย่างกว้างขวาง  
ส่งผลให้นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
สูงด้วย สอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ของแมคเคลล์แลนด์ (McClelland,1953: 110 
-111) และสอดคลอ้งกบัผลการประเมนิการรูเ้รือ่ง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในประเทศไทยที่พบว่า 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์กับการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน (สุนีย์ คล้ายนิล และ
คณะ, 2549: 104-106)

 2.3 ความตั้งใจเรียน เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลทางตรงต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ

นักเรียน เนื่องจากนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียน 
สนใจเรยีน จะมคีวามมุง่มัน่ เอาใจใส ่ตอ่การเรยีน
ในทุกสถานการณ์ มีการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ค้นคว้าหาความรู้ที่
สนใจจากแหลง่เรยีนรูต้า่งๆ นอกจากน้ีนักเรยีนทีม่ี
ความตัง้ใจเรยีนเปน็ผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบตอ่ตนเอง
สูง มีสติอยู่เสมอและยังมีการวางแผนล่วงหน้า มี
กลยุทธ์หรือเทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองในการ
เรียน ใช้เวลาทั้งที่โรงเรียนและนอกห้องเรียนใน
การเรยีนรูอ้ยา่งเตม็ที ่ความตัง้ใจเรยีนจึงมอิีทธพิล
ทางตรงต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ สอดคล้อง
กับผลการประเมินผลการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนในประเทศไทย ที่พบว่าความตั้งใจเรียน
มีความสัมพันธ์กับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน (สุนีย์ คล้ายนิล, 2549 : 6-11) ; สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2553 : 39-52)

 2.4 อัตมโนทัศน์ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทัง้ทางตรงและทางออ้มตอ่การรูเ้รือ่งคณติศาสตร์
ของนักเรียน โดยอิทธิพลทางอ้อมส่งผ่านไปยัง
ความตั้งใจเรียน นักเรียนที่มี อัตมโนทัศน์สูงก็จะ
มคีวามมัน่ใจ และเอาใจใส่ในการเรยีน การทำางาน
ทุกอย่างเพราะมั่นใจว่าตนเองจะสามารถประสบ
ความสำาเร็จได้ มีเจตคติที่ดีต่องานที่ทำา ตรงข้าม
กับนักเรียน ที่มีอัตมโนทัศน์ต่ำา จะมีความรู้สึกว่า
ตวัเองเรยีนไดไ้มด่ีในวชิาคณติศาสตร ์คดิวา่ตนเอง
ไม่มีความสามารถที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่อ
ไปได้ทำาให้ผลการเรียนต่ำา ส่วนอัตมโนทัศน์ที่ 
ไม่เกี่ยวกับวิชาการทั้งในด้านรูปร่าง ลักษณะและ
บุคลิกภาพ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดพฤติกรรม 
และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเป็นส่วนหนึ่งที่ส่ง
ผลต่อการเรียนของนักเรียน เช่น นักเรียนคนหนึ่ง 
โดนเพื่อนๆ ล้อเรื่องหน้าตาก็จะทำาให้เขาขาด
ความมั่นใจในตนเอง นักเรียนก็ไม่อยากที่จะเรียน  
หรือครูผู้สอนพูดตอกย้ำาว่านักเรียนว่าเรียนอ่อน 
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หรือทำาอะไรไม่ได้เรื่อง นักเรียนก็จะเสียกำาลังใจ 
ไม่ชอบเรียนกับครูคนนี้ ไม่อยากเรียนวิชานี้ทำาให้
ผลการเรียนของนักเรียนก็ไม่ดีด้วย สอดคล้องกับ
งานวจิยัของสนุทรพจน ์ดำารงค์พานชิ (2550: 195-
197) ที่พบว่าอัตมโนทัศน์อธิบายความแปรปรวน
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ 
และนักเรียนท่ีมีอัตมโนทัศน์ในทางบวกจะผลการ
เรียนปลายปีดีขึ้น 

 2.5 ความสมัพันธ์ในครอบครวั เป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ โดยอิทธิพลทางอ้อมส่งผ่านไปยัง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ อัตมโนทัศน์ เนื่องจาก
ครอบครวัเป็นศนูยร์วมจติใจ เปน็แหลง่เรยีนรูแ้ละ 
ปลูกฝังความรู้สึกนึกคิด กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
มีการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเรียนตั้งแต่เด็ก 
ทำาให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีเจตคติที่ดีในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ หากนักเรียนได้เรียนใน 
สิ่งที่ยากและมีอุปสรรค แต่มีครอบครัวคอยให้ 
คำาปรึกษา คำาแนะนำา จะทำาให้การเรียนง่ายขึ้น  
ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการรู้เรื่องคณิตศาสตร์สูงขึ้น สอดคล้อง
กับผลการประเมินผลการรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนในประเทศไทย ที่พบว่าความสัมพันธ์  
ในครอบครัว มีความสัมพันธ์ กับการรู้ เ รื่ อง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน (สุนีย์ คล้ายนิล, 2549: 
6-11; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2553: 39-52) และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยกูเซล และเบอร์บิโรกลู (Guzel and 
Berberoglu, 2005: 6-11) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้เรื่องการอ่าน การรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนชาวบราซิล ญี่ปุ่น  
และนอร์เวย์ ซ่ึงมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่น คือ 
ความสัมพันธ์ในครอบครัว

 3 . ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการรู้ เ รื่ อง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับห้องเรียน คือ 
คุณภาพการสอนของครู บรรยากาศในชั้นเรียน 
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน โดยที่
คณุภาพการสอนของครมูอีทิธพิลทางตรงตอ่การรู้
เรือ่งคณติศาสตรอ์ยา่งมนัียสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 และบรรยากาศในชั้นเรียนมีอิทธิพลทางตรง
ต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส่วนปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักเรียนมีอิทธิพลต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อย่าง 
ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ เป็นไปตามสมมุติฐาน 
การวิจัยข้อที่ 3 อภิปรายได้ว่า

 3.1 คุณภาพการสอนของครู เป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ
นกัเรยีน เนือ่งจากคณุภาพการสอนของครเูปน็องค์
ประกอบสำาคัญที่ทำาให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพสูง สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ
แซนทรอค (Santrock, 2008: 6-11) ที่สรุปว่าการ
สอนของครทูีม่คีณุภาพ มปีระสทิธภิาพ ตอ้งมอีงค์
ประกอบหลักๆ 2 องค์ประกอบคือ 1) มีความรู้
และทักษะทางวิชาชีพ มีความสามารถในสาระ
ที่สอน มีกลยุทธการสอน มีทักษะการวางแผน
การสอนมีการจัดการเรียนการสอน ที่สอดคล้อง
กับพัฒนาการของนักเรียน มีทักษะการจัดการ 
ชัน้เรยีน มทีกัษะการจงูใจ ทกัษะการสือ่สาร คำานึง
ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความสามารถ
ในการสอนนักเรียนที่มีความแตกต่างกันทาง
วัฒนธรรม มีทักษะการประเมินผล และมีทักษะ
ทางเทคโนโลยี 2) มีความทุ่มเทและมีแรงจูงใจใน
การสอน จะทำาใหนั้กเรยีนเกดิการเรยีนรู ้สง่ผลตอ่
ผลการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของบลูม 
(Bloom, 1976 : 13-15) ซึ่งสรุปว่า คุณภาพการ
สอนของครูมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ร้อยละ 25 
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 3.2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ 
โดยส่งผ่านไปยังคุณภาพการสอนของครูและ
บรรยากาศในชั้นเรียน แสดงว่า ห้องเรียนที่ครู 
ผู้สอนคณิตศาสตร์มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน  
จะสง่ผลใหห้อ้งเรยีนมีบรรยากาศทางการเรียนท่ีด ี 
สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี ของสไตล์ และ 
ดอร์ซี (Stiles and Dorsey, 1950: 100) ที่สรุปว่า
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนมีความสำาคัญ
มาก เมื่อครูผู้สอนให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียน 
ผู้เรียนย่อมรู้สึกสบายใจในการที่จะรับวิชาหรือ
ทำาความเข้าใจในบทเรียน เกิดความรู้สึกเชื่อถือ
และไว้วางใจผู้สอน ผู้สอนจึงมีโอกาสฝึกอบรม  
ให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข กล้าในสิ่งที่
ควรกล้า และวางตัวพอเหมาะพอดีกับเหตุการณ์ 
นักเรียนให้ความเคารพเชื่อฟังครู ตั้งใจและ
สนใจกระทำาในสิ่งที่ครูอบรมสั่งสอน และซักถาม
ครูเมื่อมีข้อสงสัยด้านการเรียนและด้านส่วนตัว  
อันจะทำาให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของธนบดี สีขาวอ่อน (2549 : 1-121) 
ทีพ่บวา่ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งครกูบันกัเรยีนมอีทิธพิล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

 3.3 บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการรู้เรื่อง
คณติศาสตร ์โดยอทิธพิลทางออ้มสง่ไปยงัคณุภาพ
การสอนของครู แสดงว่า บรรยากาศในชั้นเรียน
เป็นปัจจัยสำาคัญต่อผลการเรียนของนักเรียน  
การจัดสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรยีนคณติศาสตรท์ัง้
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีเ่หมาะสม เอือ้ตอ่การ
เรียนการสอน ขนาดห้องเรยีนเหมาะสมกับจำานวน
นักเรียน สามารถปรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม จำานวนนักเรียนในชั้นเรียน
เหมาะสม จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมหรือกระตุ้น
ความอยากรูอ้ยากเห็นของนกัเรยีน มีอุปกรณแ์ละ
สือ่การสอนทีเ่หมาะสม ทนัสมัยใชป้ระโยชนค์ุม้คา่ 

และมบีรรยากาศการแขง่ขนัทางการเรยีนจะทำาให้
นักเรยีนเกดิแรงจงูใจทีด่ ีและมเีจตคตทิีด่ ีซึง่จะสง่
ผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนและการ
รูเ้รือ่งคณติศาสตรข์องนกัเรยีนดว้ย สอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของทศัณรงค ์จารเุมธชีน (2548: 226-
238) และวิภา เมืองมิ่ง (2549: 1-109) ที่ศึกษา
ปจัจยัเชงิสาเหตทุีส่ง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วิชาคณติศาสตรข์องนักเรยีน พบว่า บรรยากาศใน
ชั้นเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1.1 การพฒันาผลการรูเ้รือ่งคณติศาสตร์
ในระดับนักเรียน ควรคำานึงถึง ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ควรเน้นพัฒนาในทุกๆ สมรรถนะ
สำาคัญของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถใน
การสือ่สาร การคดิ การแกป้ญัหา ทกัษะชวิีต และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ศึกษา ควรให้ความเสมอภาคในการพัฒนา
โรงเรียนทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ 

 1.3 ครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กบัการศกึษา ควรรว่มมอืกนั จดักจิกรรมการเรยีน
การสอน และกิจกรรมอื่นที่จะส่งเสริม กระตุ้นเร้า
ใหผู้เ้รยีนมเีจตคตทิีด่ตีอ่การเรยีนวิชาคณติศาสตร ์
มีความตั้งใจเรียน มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง และมี
อัตมโนทศัน์ในทางบวกตอ่ตนเองและการเรยีนวิชา
คณิตศาสตร์

 1.4 การพฒันาการรูเ้รือ่งคณติศาสตรข์อง
นักเรยีนในระดบัห้องเรยีน จากทีพ่บว่า บรรยากาศ
ในชั้นเรียนมีอิทธิพลรวมต่อค่าเฉลี่ยการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนมากที่สุด ดังนั้นครู 
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ผู้สอนควรให้ความสำาคัญกับการจัดบรรยากาศใน
ชั้นเรียน 

 2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาค้นควา้ตอ่ไป

 2.1 ควรมีการเพ่ิมระดับกลุ่มข้อมูลใน
การศึกษาจากงานวิจัยนี้ เป็น 3 ระดับ เช่น ระดับ
นักเรียน ระดับห้องเรียน และระดับโรงเรียน หรือ
ศึกษาปัจจัยเป็น 4 ระดับ โดยเพิ่มระดับ เขตพื้นที่
การศึกษา ซึ่งเป็นระดับนโยบายการจัดการศึกษา
เข้าไป 

 2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบหรือแนวทาง
ในการพัฒนาโมเดลการวัดปัจจัย แต่ละตัวที่ใช้ใน
งานวิจัย ให้ได้ผลที่ชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม 

 2.3 ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
รู้เรื่องคณิตศาสตร์ ปัจจัยอื่นเพิ่มเติม เช่น การรู้
การอ่านของนักเรียน กลยุทธ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ความวิตกกังวลในการเรียนของนักเรียน 
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีความมุง่หวังใน
อนาคตของนักเรยีน สภาพทางเศรษฐกจิและสงัคม
ของครอบครัว ขวัญและกำาลังใจของครู นโยบาย
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
ในโรงเรียน 

 2 .4 ควรทำ าการวิ จั ยแบบผสานวิธี   
(mix medthod) เป็นการศึกษาข้อมูลทั้ ง  
เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 
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ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จังหวัด
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านบรรยากาศใน 
ชั้นเรียน ความเชื่ออำานาจภายในตน เจตคติต่อการเรียน ความสามารถในการให้เหตุผล ความเอาใจใส่
ของผู้ปกครอง และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยกับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
2) พฒันาและตรวจสอบความกลมกลนืของโมเดลความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตขุองตวัแปรทีม่อีทิธพิลตอ่ความ
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 3) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความ
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำานวน 943 คน จากโรงเรียน 27 โรง  
ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi -stage random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
แบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการให้เหตุผล และแบบวัด
บรรยากาศในช้ันเรยีน ความเชือ่อำานาจภายในตน เจตคตติอ่การเรยีน ความเอาใจใสข่องผูป้กครอง และ
การอบรมเลีย้งดูแบบประชาธปิไตย สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู คอื คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย และการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ (path analysis) 
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 ผลการวิจัยพบดังนี้

 1. ตัวแปรเชิงสาเหตุทั้ง 6 ตัว ได้แก่ บรรยากาศในชั้นเรียน ความเชื่ออำานาจภายในตน เจตคติ
ต่อการเรียน ความสามารถในการให้เหตุผล ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง และการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในทิศทางบวกอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.423 ถึง 0.635 

 2. โมเดลความมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X2 = 263.46, df = 262, p=.463) ดัชนี
วัดความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.982 ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.966 ดัชนี
รากของค่าเฉลี่ยกำาลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) เท่ากับ 0.016 ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.002

 3. ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ ความ
สามารถในการให้เหตุผล และเจตคติต่อการเรียน ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ ความเอาใจใส่ของ
ผูป้กครอง ตวัแปรทีมี่อิทธพิลทัง้ทางตรงและทางออ้มไดแ้ก ่บรรยากาศในชัน้เรยีน การอบรมเลีย้งดแูบบ
ประชาธิปไตย และความเชื่ออำานาจภายในตน โดยตัวแปรเชิงสาเหตุทั้งหมดสามารถร่วมอธิบายความ
แปรปรวนของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ร้อยละ 74.70  

 

คำาสำาคัญ: ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

Abstract
 The purpose of this research were; 1) to study the relationship between classroom 
climate, internal locus of control, attitude toward learning, reasoning ability, parent’s  
attention and democracy disciplinary techniques, and critical thinking ability, 2) to develop 
and validate the casual model influencing critical thinking ability, and 3) to study the causal 
of factors affecting the critical thinking ability. The sample used in this study consisted  
of 943 Matthayomsueksa 3 students under the Office of Udon Thani Educational Area in  
the second semester of the academic year 2010, obtained using the multistage random 
sampling technique. The instruments used in the study were the tests of critical thinking  
ability, reasoning ability, a scale of classroom climate, internal locus of control, attitude 
toward learning, parent’s attention and democracy disciplinary techniques. The data were 
analyzed by using path analysis.

 The results of the study were as follows:

 1. The revealed that 6 causal factors consisting of classroom climate, internal locus  
of control, attitude toward learning, reasoning ability, parent’s attention and democracy  
disciplinary techniques had positive relationship with the critical thinking ability with a  
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statistical significance of .01. Their correlation coefficients were between 0.423 to 0.635. 

 2. The fit model showed the empirical data: X2 = 263.46, df = 262, p=.463, Goodness 
of Fit Index (GFI) was 0.982, Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) was 0.966, Root Mean 
Square Residual (RMR) was 0.016, and Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) 
was 0.002.

 3. The variables which were positive directed to critical thinking were reasoning ability 
and attitude toward learning. The variable which was positive indirected to critical thinking 
was parent’s attention. The variables which were positive directed and indirected to critical 
thinking ability were classroom climate, democracy disciplinary techniques, and internal locus 
of control. All causal factors could together explain the variation of critical thinking ability of 
Matthayomsueksa 3 students at 74.70 %.

Keywords: causal relationship, critical thinking ability

บทนำา
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวน 
การคิดท่ีสำาคัญและจำาเป็นต่อการดำารงชีวิต  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่ข้อมูล
ข่าวสารไร้พรมแดน มนุษย์ต้องเผชิญกับปัญหา
และสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนมากขึ้น การพิจารณา
ขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ อย่างรอบคอบเพ่ือนำาไปสูก่าร
หาข้อสรุปที่ถูกต้อง และการปรับตัวเพื่อให้มีชีวิต
อยู่รอดอย่างมีคุณภาพจึงต้องอาศัยกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นสำาคัญ (ประพันธ์ศิริ  
สุเสารัจ, 2551: 1) เนื่องจากการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นกระบวนการทางปัญญาที่เป็น
ระบบ โดยมีการคิดใคร่ครวญ คิดไตร่ตรอง
อย่างมีเหตุผลรอบด้านเพื่อการตัดสินใจ สังคม
ใดที่สมาชิกรู้จักใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ย่อมจะทำาให้เกิดความสงบสุข ส่งผลต่อความ
สงบเรียบร้อย ความมั่นคงของประเทศ (สุคนธ์ 
สินธพานนท์, 2552: 71) ในการจัดการศึกษาเพื่อ
พฒันาศกัยภาพในด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
กระทรวงศกึษาธกิารไดก้ำาหนดนโยบายเพือ่เตรยีม

เด็กและเยาวชนของชาติเข้าสู่สังคมฐานความรู้ 
ในยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ สามารถทำางานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมโลกได้อย่างสันติ และเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (กรมวิชาการ, 
2551: 2) แต่จากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสอง 
(พ.ศ. 2549-2551) โรงเรียนทั่วประเทศ จำานวน 
20,534 โรง พบว่า มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความ
สามารถในการคดิวิเคราะห ์คดิสงัเคราะห ์และคดิ
อย่างมีวิจารณญาณ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 3.05 และอยู่ในระดับ
พอใชค้ดิเปน็รอ้ยละ 40.27 (สำานกัทดสอบทางการ
ศึกษา, 2552: 7) แสดงให้เห็นว่า นักเรียนจำานวน
มากมคีวามสามารถในการคดิอยา่งมวิีจารณญาณ
ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกำาหนด ดังน้ันจึง
ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
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 การคิดอย่างมีวิจารญาณเป็นความ
สามารถส่วนหนึ่งของสมองด้านทักษะทางสติ
ปัญญา (intellectual skill) ตามทฤษฎีการเรียน
รู้ของกาเย่ (Gagne) (ทิศนา แขมมณี, 2548: 25) 
ซึง่เปน็การทำางานภายในสมองของมนษุย์ จากการ
ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า การส่ง
เสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ต้องอาศัยปัจจัยด้านอื่นๆ อีกนอกเหนือจากความ
สามารถด้านทักษะทางสติปัญญา ด้วยเหตุนี้ 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ บรรยากาศใน
ชั้นเรียน ความเชื่ออำานาจภายในตน เจตคติต่อ
การเรียน ความสามารถในการให้เหตุผล ความ
เอาใจใส่ของผู้ปกครอง และการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย เนื่องจากตัวแปรดังกล่าวมีแนวคิด
ทฤษฎีท่ีเป็นหลักการและมีผลการวิจัยสนับสนุน
ว่ามีอิทธิพลต่อความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณทั้งในด้านขนาดและทิศทาง เพื่อ
เป็นข้อค้นพบที่เป็นสารสนเทศในการจัดกิจกรรม 
สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมีความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณอย่างถูกต้องและเหมาะสม อันจะ
นำาไปสู่การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณให้ได้ตามมาตรฐานต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร
ดา้นบรรยากาศในชัน้เรยีน ความเชือ่อำานาจภายใน
ตน เจตคติต่อการเรียน ความสามารถในการให้
เหตุผล ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง และการ
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธปิไตย กับความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน

 2. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความ
กลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ตวัแปรทีม่อีทิธพิลตอ่ความสามารถในการคดิอยา่ง
มีวิจารณญาณของนักเรียน

 3. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของตัวแปร
ที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียน

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ตวัแปรสาเหตมุคีวามสมัพนัธก์บัความ
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

 2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีความกลมกลืนกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์

 3. ปจัจยัเชงิสาเหตทุีม่อีทิธพิลทางตรงตอ่
ความสามารถในการคดิอยา่งมวิีจารณญาณ ไดแ้ก ่
เจตคติต่อการเรียน และความสามารถในการให้
เหตุผล ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ ความ
เอาใจใส่ของผู้ปกครอง ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม ได้แก่ บรรยากาศในชั้นเรียน 
ความเชื่ออำานาจภายในตน และการอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตย 

 

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั คอื นกัเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 
จำานวน 18,857 คน จากโรงเรียน 286 โรง กลุ่ม
ตัวอย่าง จำานวน 943 คน จากโรงเรียน 27 โรง 
กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ 5% 
แล้วทำาการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage 
random sampling)

 ตัวแปร

 1. ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ ความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 
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 2. ตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ บรรยากาศใน
ชัน้เรยีน ความเชือ่อำานาจภายในตน เจตคตติอ่การ
เรียน ความสามารถในการให้เหตุผล การอบรม
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และความเอาใจใส่ของ
ผู้ปกครอง

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ชนิด ดังนี้

 ชนิดที่ 1 แบบทดสอบ แบ่งเป็น 2 ฉบับ 
ดังนี้

 ฉบับที่ 1 แบบทดสอบความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชนิดเลือกตอบ 5  
ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าความยากรายข้อ
ตั้งแต่ .30 ถึง .79 ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ 
.24 ถงึ .60 และคา่ความเชือ่ม่ันทัง้ฉบบัเทา่กับ .79

 ฉบบัท่ี 2 แบบทดสอบวดัความสามารถใน
การให้เหตุผล ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำานวน 
30 ข้อ มีค่าความยากรายข้อตั้งแต่ .31 ถึง .80 
ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .24 ถึง .68 และค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .83

 ชนิดที่ 2 แบบวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
แบ่งออกเป็น 5 ตอน ตอนละ 12 ข้อ ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบวัดบรรยากาศในช้ันเรียน  
มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .51 ถึง .71 และ
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .90

 ตอนที่ 2 แบบวัดความเชื่ออำานาจภายใน
ตน มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .22 ถึง .71 
และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .88

 ตอนที่ 3 แบบวัดเจตคติต่อการเรียน  
มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .31 ถึง .66 และ
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .86

 ตอนที่ 4 แบบวัดความเอาใจใส่ของ 

ผู้ปกครอง มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .42  
ถึง .63 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .87

 ตอนที่ 5 แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธปิไตย มคีา่อำานาจจำาแนกรายขอ้ตัง้แต ่.23 
ถึง .61 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .80

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของ
ตัวแปรที่ ใช้ในการศึกษา โดยการหาค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ์อย่างง่าย

 2. การวิเคราะหเ์พือ่ตรวจสอบสมมตุฐิาน
โดยการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ (path  
analysis) 

ผลการวิจัย
  1. ตัวแปรสาเหตุทั้ง 6 ตัว ได้แก่ 
บรรยากาศในชั้นเรียน ความเชื่ออำานาจภายในตน 
เจตคตติอ่การเรยีน ความสามารถในการให้เหตผุล 
ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง และการอบรม 
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีความสัมพันธ์กับ 
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
ทิศทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .423  
ถึง .635 

 2. โมเดลความมคีวามกลมกลนืกบัขอ้มลู
เชิงประจักษ์ (X2 = 263.46, df = 262, p=.463) 
ดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.982 ดัชนี
วัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 
0.966 ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำาลังสองของส่วน
ที่เหลือ (RMR) เท่ากับ 0.016 ดัชนีความคลาด
เคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) 
เท่ากับ 0.002

 3. ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความ
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ 
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ความสามารถในการให้เหตผุล และเจตคตติอ่การ
เรียน ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ ความ
เอาใจใส่ของผู้ปกครอง และตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก ่บรรยากาศในชัน้เรยีน 
ความเชื่ออำานาจภายในตน และการอบรมเลี้ยงดู

แบบประชาธิปไตย 

 ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ปรากฏ
ผลดังภาพประกอบ

7

2. โมเดลความมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (
2
 = 263.46, df = 262,

p=.463) ดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.982 ดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว
(AGFI) เทากับ 0.966 ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนท่ีเหลือ (RMR) เทากับ
0.016 ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ 0.002

3. ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ไดแก ความสามารถในการใหเหตุผล และเจตคติตอการเรียน ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางออม
ไดแก ความเอาใจใสของผูปกครอง และตัวแปรท่ีมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออม ไดแก
บรรยากาศในช้ันเรียน ความเช่ืออํานาจภายในตน และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย

ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอความ
สามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน ปรากฏผลดังภาพประกอบ

.157*

.802**
.16

5**

อภิปรายผล

1. ความสามารถในการใหเหตุผล เปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับความสามารถ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณในทิศทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมี
อิทธิพลทางตรงตอความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยสงผลในทิศทางบวก

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ภาพประกอบ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพล
ต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน

อภิปรายผล
 1. ความสามารถในการให้ เหตุผล  
เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในทิศทางบวก
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 
มอีทิธพิลทางตรงตอ่ความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ โดยส่งผลในทิศทางบวกอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย เนื่องจากความสามารถ 

ในการให้เหตุผลเป็นสมรรถภาพทางสมองของ
บุคคลในการคิดวิเคราะห์เรื่องราวหรือเหตุการณ์
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อพิจารณาหาความสัมพันธ์กัน 
อย่างมีเหตุผลแล้วจึงวินิจฉัยและสรุปได้อย่าง 
ถูกต้อง (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 
2542: 106) สอดคล้องกับผลการวิจัยของภีรนันท์  
กล้าหาญ (2546: 138) และวรรณา เปลี่ยนพุ่ม 
(2552: 115) พบว่าความสามารถในการใหเ้หตผุล
เปน็ตวัแปรเชงิสาเหตทุีม่อีทิธพิลทางตรงตอ่ความ
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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 2. เจตคติต่อการเรียน เป็นตัวแปรท่ีมี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และมีอิทธิพลทางตรงต่อความ
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยส่งผล
ในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย เนื่องจาก
เจตคตเิป็นแรงจูงใจทีเ่กิดข้ึนไดท้ัง้ในดา้นบวกและ
ด้านลบ ทำาให้บุคคลกล้าเผชิญหรือหลีกเลี่ยงกับ 
สิง่เรา้ (สรุางค ์โค้วตระกูล, 2552: 397) นกัเรยีนที่
มเีจตคตทิีด่ตีอ่การเรียนจะมีนสิยัใฝ่รูใ้ฝ่เรียน ขยัน
และเอาใจใส่ต่อการเรียน มีความมั่นใจในตนเอง 
กล้าแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมี
เหตุผล สอดคล้องกับผลการวิจัยของกนกทอง 
มหาวงศนันท์ (2550: 100 ) พบว่าเจตคติต่อการ
เรยีนเปน็ตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความ
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถติทิีร่ะดบั .01 และมีอิทธพิลทางอ้อม
ต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
โดยผ่านความสามารถด้านเหตุผล จึงสอดคล้อง 
กับผลการวิจัยของ ปรีชา โต๊ะงาม (2552: 96)  
พบว่าเจตคติต่อการเรียนเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล
ในรูปที่เป็นสาเหตุทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมต่อ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

  3. บรรยากาศในชั้นเรียน เป็นตัวแปรที่
มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถติท่ีิระดับ .01 มอีทิธพิลทัง้ทางตรงและทางออ้ม
ต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย โดยส่งผลทาง
ตรงในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 สง่ผลทางออ้มในทศิทางบวกผา่นเจตคติ
ต่อการเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุด เนื่องจาก
องค์ประกอบของบรรยากาศในชั้นเรียนที่ครูและ

นักเรียนมีความผูกพันฉันท์มิตร ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น และมีการแข่งขันกันทางการ
เรียน สิ่งเหล่าน้ีจะทำาให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรยีน สง่ผลใหเ้กดิการคดิอยา่งมวิีจารณญาณ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของแมคคริงค์ (McCrink, 
1999: 3420-A) พบว่าวิธีการสอนของครูส่งผล
ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ครูที่
สอนโดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาประกอบการ
เรียนจะทำาให้ผู้เรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
มากกว่าครทูีส่อนปกต ิซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวิจัย
ของภูริณัฐ กระแสโสม (2550: 101) และ ธาริณี 
ลอยขามป้อม (2552: 90) พบว่าบรรยากาศใน
ชั้นเรียนเป็นตัวแปรที่มีรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตทุีส่ง่ผลโดยทางตรงและทางออ้มตอ่การคดิ
อย่างมีวิจารณญาณ 

 4. การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณในทิศทางบวกอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เป็นไปตามสมมติฐานของ
การวิจัย โดยส่งผลทางตรงในทิศทางบวกอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่งผลทางอ้อมใน
ทิศทางบวกผ่านความเช่ืออำานาจภายในตน และ
ผ่านความสามารถในการให้เหตุผลอย่างมีนัย
สำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เนือ่งจากองคป์ระกอบ
ของการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยที่พ่อแม่
หรือผู้ปกครองให้ความรักความไว้วางใจกับเด็ก 
ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของเดก็ และเปดิโอกาสให้
เด็กมีอิสระในการคิดหรือแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตัว
เอง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นการฝึกให้เด็กเป็นคนที่มี
ความสามารถในการใหเ้หตผุล ซึง่สง่ผลใหม้คีวาม
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของปทุมพร ศรีอิสาณ (2550: 74) 
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พบว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย เป็น
ตัวแปรที่ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของเพ็ญศิริ อาจ
จุฬา (2546: 130) พบว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณทั้งทางตรงและทางอ้อม

 5. ความเชือ่อำานาจภายในตน เปน็ตวัแปร
ที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ. 01 และมีอิทธิพลทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย 
โดยส่งผลทางตรงในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่งผลทางอ้อมในทิศทาง 
บวกผ่านความสามารถในการให้เหตุผลอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากนักเรียน 
ที่มีความเชื่อในเรื่องผลของการกระทำามาจาก
ความสามารถของตนจะมีความเป็นตัวของตัวเอง
และมีความเชื่อมั่นในเหตุผล (Rotter, 1966: 1) 
ดังนัน้นกัเรยีนทีม่คีวามเชือ่อำานาจภายในตนจงึมกั
เป็นคนทีม่คีวามสามารถในการใหเ้หตผุล สามารถ
คิดและทำาในสิ่งต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ ซึ่งส่งผล
ต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของมารา (Mara, 1997: 
1215-A) พบว่าความเชื่ออำานาจภายในตนมีความ
สมัพนัธท์างบวกกบัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ซึง่
สอดคล้องกับผลการวิจัยของวรรณา เปลี่ยนพุ่ม 
(2552: 117) พบว่าความเชื่ออำานาจภายในตน
เป็นตวัแปรทีม่อีทิธพิลทัง้ทางตรงและทางออ้มตอ่
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 6. ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง เป็น
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณในทิศทางบวกอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ .01 และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็น

ไปตามสมมติฐานของการวิจัย โดยส่งผลทางอ้อม
ในทศิทางบวกผา่นบรรยากาศในชัน้เรยีนอยา่งมนียั
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากพ่อแม่หรือผู้
ปกครองที่ให้การสนับสนุนด้านการเรียนของเด็ก 
ให้เวลาเด็กในการทำากิจกรรมด้านการเรียนและ
ให้คำาปรึกษาแนะนำาเมื่อมีปัญหา ส่งเสริมให้เด็ก
ได้แสดงความสามารถในโอกาสต่างๆ ตามความ
สนใจ มีความคาดหวังให้เด็กได้รับการศึกษาที่
สูงขึ้น ตลอดจนการสนับสนุนให้เด็กเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ตามความเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้
นกัเรยีนมคีวามมุง่มัน่และเกดิแรงจงูใจในการเรยีน 
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ส่งผลให้มีความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยของซองและแฮทที (Song and  
Hattile, 1984: 1269) พบว่าการส่งเสริมและมี
ความคาดหวงัในตวัเดก็ มกีจิกรรมการเรยีนภายใน
บา้น ใหค้วามสนใจเกีย่วกบัการเรยีน การประเมนิ
ของพ่อแม่เกี่ยวกับวิทยาการของเด็ก ตลอดจน
การใหร้างวัลและการลงโทษของพอ่แมม่ผีลตอ่ผล
สมัฤทธ์ิทางการเรยีนของเดก็ สอดคลอ้งกบัผลการ
วิจัยของครองสิน มิตะทัง (2547: 108) พบว่าการ
สนับสนุนทางวิชาการจากผู้ปกครองเป็นตัวแปร
สาเหตทุีม่อีทิธพิลทางตรงตอ่ความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ข้อเสนอแนะ
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

 จ ากการ วิ จั ยครั้ ง น้ี พบ ว่ า  ตั วแปร 
เชงิสาเหตทุกุตวัในโมเดลมคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้ง
กันและมีอิทธิพลต่อความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควร
พิจารณานำารูปแบบการพัฒนาความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณตามโมเดลไปใช้ ดังนี้
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 1.1 ครูผู้สอน ควรสร้างบรรยากาศใน 
ช้ันเรียนท่ีเอือ้ตอ่การเรยีนรูโ้ดยเนน้การมีสว่นรว่ม
ในการฝกึทกัษะการคดิอยา่งรอบคอบและมเีหตผุล 
ครูสร้างบรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตร ปลูกฝัง
ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ทั้งนี้เพื่อให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
มากขึ้น 

 1.2 ผู้บริหารโรงเรียน ควรกำาหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสมรรถนะในด้านการ
คิดอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอง
เกี่ยวกับการสอนที่เน้นกระบวนการคิด และหา
แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

 1.3 พ่อแม่ผู้ปกครอง ควรดูแลเอาใจใส่
บตุรหลานอยา่งใกลชิ้ด สง่เสรมิให้เด็กรูจั้กคิดและ

แสดงออกอย่างมีเหตุผล ให้ความร่วมมือกับครู
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อให้เด็กเกิด
การเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมี
ความสามารถในการคิดย่างมีวิจารณญาณได้ใน
ที่สุด 

 2. ขอ้เสนอแนะในการศกึษาคน้คว้าตอ่ไป

 2.1 ควรวิจัยตัวแปรอื่นที่อาจมีอิทธิพล
ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่น สไตล์การคิด 
ทักษะชีวิต ความถนัดทางการเรียน ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เป็นต้น

 2.2 ควรวิจยันักเรยีนชัน้อืน่ๆ ในระดบัชว่ง
ชั้นเดียวกัน เช่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างและพัฒนาการสำาหรับ
ใชเ้ปน็แนวทางในการวางแผนพฒันาความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อไป
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการณ์การบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของโรงเรียนมัธยมศึกษา และเพื่อพัฒนาระบบการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้แนวคิด The Concerns-Based Adoption Model (CBAM) การ
ดำาเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการณ์การบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง เปน็โรงเรยีนตน้แบบการพฒันา การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
(ICT) เพื่อการเรียนรู้ กำาหนดผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้อำานวยการโรงเรียน รองผู้อำานวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ และสุ่มเลือกครูจาก 8 กลุ่มสาระตามสัดส่วน รวม
ทั้งสิ้น จำานวน 940 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ และค่าร้อยละ ค่า Z-Score, t-test Independent, 
F-test, และ Multinomial Logistic Regression Analysis ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบระบบด้วยจัดการประชุมอย่าง
เป็นทางการ (connoisseurship) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 9 คน ผลการวิจัย พบว่า สภาพการณ์การ
บรหิารการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของโรงเรยีนมธัยมศกึษา มเีทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารด้านฮาร์ดแวร์ (hardware) และโปรแกรมการใช้งาน (software) เพียงพอต่อการใช้ในการ
บรหิารงานทัง้ 4 งาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นโปรแกรมการใชง้านสำาหรบั การเรยีนการสอน ทกุกลุม่สาระ
มีโปรแกรมใช้งานอย่างน้อย 5 โปรแกรม ด้านบุคลากร (peopleware) พบว่า ขั้นของการรับรู้เกี่ยวกับ 
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ไอซีทีภาพรวมอยู่ในขั้นที่ไม่แสดงการรับรู้เกี่ยวกับไอซีทีมากที่สุดส่วนระดับการใช้ไอซีทีภาพรวม พบว่า  
อยู่ในระดับการใช้ไอซีทีน้อย หรือไม่ใช้ไอซีทีมากที่สุด ผลการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคพหุกลุ่ม  
(multinomial logistic regression) พบว่า มีเพียง 3 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อขั้นของการรับรู้เกี่ยวกับไอซีที
ของบคุลากรทกุระดบั ไดแ้กร่ะดบัการศกึษา งานพเิศษ และการศกึษาดงูานไอซที ีสว่นตวัแปรการศกึษา 
ดูงานไอซทีเีป็นพยีงตวัแปรเดยีวทีม่อีทิธพิลตอ่ระดบัการใชเ้ทคโนโลยขีองบคุลากรในระดบัตา่งๆ อยา่งม ี
นัยสำาคัญทางสถิติ สำาหรับระบบการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่พัฒนาขึ้น 
ประกอบดว้ย 1) ปัจจัยนำาเข้า (Input) ประกอบด้วย โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สารของโรงเรยีน ฮารด์แวร ์(hardware) โปรแกรมการใชง้าน (software) และบคุลากร (peopleware)  
2) กระบวนการ (process) ประกอบด้วย การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และกระบวนการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย  
ขั้นการวางแผน ขั้นการออกแบบระบบ ขั้นการปฏิบัติตามระบบ ขั้นการกำากับ ติดตามและประเมินผล 
และ 3) ผลผลิต (output) ประกอบด้วย จำานวนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เพียงพอ และ
เหมาะสมในการบริหารงานของโรงเรียน และผลจากการพัฒนาบุคลากร (peopleware) ระบบที่พัฒนา
ขึ้นผ่านการจัดการประชุมอย่างเป็นทางการ (connoisseurship)ว่ามีความเหมาะสมในการนำาไปใช้

คำาสำาคัญ: ระบบการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรับรู้เกี่ยวกับใช้ไอซีที  
การใช้ไอซีที

Abstract
 The research aims were to study ICT management and to develop the system of ICT 
management of secondary school. The Concerns-Based Adoption Model (CBAM) was employed 
as the conceptual framework and the study comprised of 3 steps. The first step, studying ICT 
management of secondary school, the samples were randomized of ICT secondary schools 
and the network of secondary schools that participants included directors, vice directors, 8 
head of learning groups and teachers. The total participants were 940. The data were analyzed  
by Frequency, Percentage, Z-score, t-test Independent, F-test and Multinomial Logistic  
Regression Analysis. The second step, developing the system of ICT management. The 
third step, verifying the development’s system of ICT management was validated by  
Connoisseurship of 9 experts. The research findings found that the basic structure of ICT was 
sufficient at all schools; the hardware was adequate for use that facilitated the management 
of the 4 tasks in the school. The software was suitable and sufficient for use, particularly; the 
application for teaching and learning and all learning groups had at least 5 programs. Finding 
revealed that the majority of participants reported SoC at Awareness that was not concern of 
ICT, and reported LoU at Nonuse ICT. The results of Multinomial Logistic Regression revealed 
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that SoC and LoU of ICT associated with level of education, specialty task, ICT training. The 
factors that were significantly influence of SoCs were obtaining ICT educational service. The 
development’s system of ICT that was developed composing; 1) Input consisted of Hardware, 
Software and Peopleware; 2) Process consisted of the strategic plan for ICT that including 
planning, designing, implementing and evaluating system; and 3) Output consisted of an  
adequate and applicable of ICT; teachers were trained for ICT based on CBAM. Connoisseurship 
of 9 experts verified that the system of ICT management at secondary school was feasibility. 

Keywords: system development of Information Communication Technology, Stage of concern, 
Levels of use 

บทนำา
 ประเทศไทยตระหนักถึงความสำาคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
( In fo rmat ion and communicat ions  
technologies: ICT) เพือ่ใชใ้นการพฒันาทรพัยากร
บุคคล กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศฉบับแรก (IT. 2000) ใน
ปี พ.ศ. 2539 โดยมีคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งชาติ ดำาเนินการในการส่งเสริม
ภารกิจหลักแห่งการพัฒนาคือ โครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศ การพัฒนาบุคลกรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการปฏริปูภาครฐัโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ (สำานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, 2545) และที่
สำาคญับทบาทของ ICT ในการศกึษามมีากขึน้ และ
ความสำาคัญนี้จะยังคงเจริญเติบโตและพัฒนาใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่อง (Oliver, 2007) การ
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเปน็เครือ่ง
มอืในการบรหิารจดัการโรงเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ
ของโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียน
รู้ จำานวน 14 โรงเรียน โรงเรียนในโครงการหนึ่ง
อำาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน จำานวน 921 โรงเรียน 
และโรงเรียนผู้นำา ICT โรงเรียนในฝัน จำานวน 

26 โรง ซึ่งตั้งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย  
ในการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้เพื่อพัฒนาการสื่อสารในทุกด้าน โดยเฉพาะ 
การช่วยพัฒนาครูช่วยให้เด็กและเยาวชนได้ 
เข้าถึงแหล่งความรู้ และได้เรียนอย่างทัดเทียมกัน 
ตลอดจนการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ฉับไว  
มีประสิทธิภาพสูงสุด จากการศึกษา พบว่า สภาพ
การบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สารโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
ปญัหาการบรหิารมเีฉพาะปญัหาเกีย่วกบัตวัเครือ่ง 
(hardware) โปรแกรม (software) บุคลากร 
(people ware) การใชป้ระโยชนแ์ละนโยบายการ
วางแผนและการจัดการ (วิเชียร ดอนแรม, 2546) 
การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการบริหารงาน
ในโรงเรียนและสนับสนุนการเรียนการสอนได้มี 
นกัการศกึษาเสนอแนวคดิเกีย่วกบั The Concerns 
- Based Adoption Model (CBAM) (Anderson, 
1997; Hall, 1979; Hall & George, 1979; Hall 
& Hord, 1987, 2011; Hall & Loucks, 1978) 
แนวคิดของ CBAM มีพื้นฐานโดยโรงเรียนหรือ
สถาบันเป็น user System ซึ่งประกอบด้วยคน
ที่มีหลากหลายประสบการณ์ ทัศนคติ ความ
ตระหนัก ทักษะ และปัญหา บุคคลเหล่าน้ี 
จะเป็นกลุ่มที่ทำาหน้าที่ ในโรงเรียนหรือสถาบัน 
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โดยได้รับการสนับสนุนจาก resource system ซึ่ง
อาจจะประกอบด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่
ที่นำาเข้ามาใช้ และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมใหม่ อย่างไรก็ตามการที่จะทำาให้
เกดิผลดทีีส่ดุเมือ่มกีารนำาเทคโนโลยหีรอืนวตักรรม
ใหม่เข้ามาใช้ collaborative adoption system 
นบัวา่มคีวามสำาคญัเชน่กนัเพราะจะเปน็ผู้ประสาน
ความร่วมมือและการช่วยเหลือระหว่าง user  
system และ resource system ใหม้กีารพฒันาการ
ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ (Hall and Hord, 
2011) และหากอ้างอิงตามระบบ CBAM แล้ว 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้นวัตกรรม ต้องทำางานร่วม
กบัผูใ้ชร้ะบบท้ังแบบตวัตอ่ตวัและแบบกลุม่ เพือ่ให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชแ้ตล่ะคน
ได้ โครงสร้างที่ทำาให้ CBAM เป็นไปได้คือ 2 กลุ่ม
ดังนี้ 1) ระดับการใช้นวัตกรรม และ 2) ระดับ
การรับรู้ในนวัตกรรม โดยมีสมมติฐานว่า การรับ
รู้มีความสัมพันธ์กับการใช้งาน ถ้าความสนใจมี
ความสัมพันธ์กับวิธีใช้นวัตกรรมแล้ว ผู้ให้บริการ
นวตักรรมมหีนา้ทีต่อ้งเลอืกบรกิารนวตักรรมทีต่รง
กับความสนใจของผู้ใช้ (Hall and Hord, 2011) 
แต่ทั้งนี้ การดำาเนินงานที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษา
ว่าการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารของสถานศึกษาที่เหมาะสมมีลักษณะ
อยา่งไร ผูว้จิยัจงึศกึษาการพฒันาระบบการบรหิาร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้ 
จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและจัดการ
เรยีนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและคุม้คา่กบัการลงทนุของ
ภาครัฐ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์การบริหาร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา

 2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของโรงเรยีน
มัธยมศึกษา 

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 
3 ขั้นตอน ดังนี้คือ

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการณ์การ
บริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นโรงเรียน
ต้นแบบการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู้ โรงเรียน
ผู้นำา 26 ICT โรงเรียนในฝัน และโรงเรียน
มัธยมศึกษาเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา 
กำาหนดผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้อำานวยการ
โรงเรียน รองผู้อำานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหาร
วิชาการ หวัหนา้กลุม่สาระ 8 กลุม่สาระ และสุม่ครู
จาก 8 กลุ่มสาระตามสัดส่วน รวมทั้งสิ้น จำานวน 
940 คน 

 เครื่ องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบ
ด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 เป็นแบบ
เลือกรายการ (checklist) โดยสอบถามเกี่ยวกับ
ไอซีทีที่ใช้ฮาร์ดแวร์ และ โปรแกรมการใช้งาน 
ในการบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
การบริหารทั่วไป และการบริหารงานวิชาการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถาม
การรับรู้เกี่ยวกับไอซีที และตอนที่ 4 เป็นแบบวัด
ระดับการใช้ไอซีทีในการจัดการศึกษา ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ ด้านความตรงตามเนื้อหา โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) จำานวน 5 ท่าน เลือกข้อคำาถามที่มี
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ค่า IOC 0.60 – 1.00 และหาค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ (reliability) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของแบบสอบถามการรับรู้เก่ียวกับไอซีที เท่ากับ 
0.87 แบบวัดการใช้ไอซีที เท่ากับ 0.97 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ 
ค่า Z - Score สถิติ Independent t – test สถิติ 
F – test และ Multinomial Logistic Regression 
Analysis

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหาร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำา
ข้อมูลจากผลการศึกษาสภาพการณ์การบริหาร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จาก
ขั้นตอนที่หนึ่งมาจัดร่างระบบการบริหารการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบระบบการ
บรหิารการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กระทำาโดยจัดการ
ประชมุอยา่งเปน็ทางการ (connoisseurship) เพ่ือ
การวิพากษ์รูปแบบท่ีจัดทำาข้ึนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 9 ท่าน 

ผลการวิจัย
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการณ์การ
บริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของโรงเรียนมัธยมศึกษา สภาพการณ์
ด้านฮาร์ดแวร์ (hardware) พบว่า โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ฮาร์ดแวร์ (hardware) และโปรแกรมการใช้งาน 
(software) ของโรงเรียนทุกขนาด เพียงพอต่อ
การใช้งานในการบริหารงานทั้ง 4 งาน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ดา้นโปรแกรมการใช้งานสำาหรบัการเรยีน
การสอน ทกุกลุม่สาระมโีปรแกรมใชง้านอยา่งนอ้ย 
5 โปรแกรม ด้านบุคลากร (peopleware) พบว่า 

ขั้นของการรับรู้เกี่ยวกับ ICT ภาพรวมอยู่ในขั้นไม่
แสดงการรบัรูเ้กีย่วกบั ICT มากทีส่ดุ สำาหรบัระดบั
การใช ้ICT ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดบัการใช ้ICT 
น้อย หรือ ไม่ใช้ ICT มากที่สุด 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ระหว่างกลุ่มโดยใช้ค่าสถิติ t-test และ ANOVA 
พบว่าผลการเปรียบเทียบขั้นของการรับรู้เกี่ยว
กับ ICT และระดับการใช้ ICT ระหว่างกลุ่มการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมีค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ และผลการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวนของขัน้ของการรบัรูเ้กีย่ว
กับ ICT ระหว่างกลุ่มแยกตามตำาแหน่ง พบว่า ขั้น
ของการรับรู้เกี่ยวกับ ICT อยู่ในขั้นที่ไม่แสดงการ
รับรู้เกี่ยวกับ ICT และขั้นที่มีความคิดว่าจะนำา ICT 
มาใชป้ระโยชน์ตอ่ผูเ้รยีนไดอ้ยา่งไร มคีา่เฉลีย่แตก
ตา่งกนัอยา่งนอ้ย 2 กลุม่อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิ
เปรยีบเทยีบระหว่างกลุม่แยกตามอาย ุพบว่า การ
รบัรูเ้กีย่วกบั ICT อยู่ในขัน้ทีต่อ้งการรูเ้กีย่วกบั ICT 
เพิม่ขึน้ ขัน้มกีารแบง่เวลาในการใช ้ICT ขัน้มคีวาม
คดิว่าจะใช ้ICT รว่มกบัผูอ้ืน่อยา่งไรและขัน้มคีวาม
คิดบางอย่างที่จะทำาให้ ICT ที่มีอยู่มีการพัฒนาให้
ดขีึน้ มคีา่เฉลีย่แตกตา่งกนัอยา่งนอ้ย 2 กลุม่อยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติ 

 ผลการวิ เคราะห์ความแปรปรวนขั้น
ของการรับรู้เกี่ยวกับ ICT ระหว่างกลุ่มแยกตาม
ตำาแหน่ง พบว่า ระดับการใช้ ICT น้อย หรือ ไม่
ใช้ ICT ระดับการเตรียมความพร้อมที่จะใช้ ICT 
ระดับการพัฒนาการใช้ ICT และระดับการใช้ ICT 
ที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้อย 2 
กลุ่มอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ และระหว่างกลุ่ม
แยกตามอายุ พบว่า ระดับการใช้ ICT ในมีเพียง
ระดบัการใช ้ICT เปน็กจิวัตรประจำาวัน ระดบัเดยีว
ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้อย 2 กลุ่มอย่างม ี
นัยสำาคัญทางสถิติ 
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 ผลการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคพหุกลุ่ม 
(Multinomial Logistic Regression) ระหว่าง
ข้อมูลทั่วไปกับขั้นของการรับรู้เกี่ยวกับ ICT ของ
บุคลากรและระดับการใช้ ICT ของบุคลากร  
พบว่า มีเพียง 2 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อขั้นของ
การรับรู้เกี่ยวกับ ICT ของบุคลากรทุกระดับ 
ได้แก่ ระดับการศึกษา และการศึกษาดูงาน ICT 
ส่วนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อระดับการใช้ ICT ของ
บุคลากร พบว่า ตัวแปรการศึกษาดูงาน ICT เป็น
ตัวแปรที่มีอิทธิพลในทุกระดับการใช้เทคโนโลยี 
ยกเว้นระดับการใช้ ICT เป็นกิจวัตรประจำาวัน 

 ตอนที ่2 ผลการพฒันาและการตรวจสอบ
ระบบการบรหิารการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร ระบบการบริหารการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่พัฒนาขึ้นและผ่าน
การตรวจสอบกระทำาโดยจัดการประชุมอย่าง
เป็นทางการ (connoisseurship) ประกอบด้วย 
ปัจจัยนำาเข้า (Input) ประกอบด้วย โครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของโรงเรียน ฮาร์ดแวร์ (hardware) 
โปรแกรมการใช้งาน (software) และบุคลากร  
(peopleware) กระบวนการ (process) ประกอบ
ด้วย การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
กระบวนการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย ขั้นการวางแผน 
ขั้นการออกแบบระบบ ข้ันการปฏิบัติตามระบบ 
ขั้นการกำากับ ติดตามและประเมินผล ผลผลิต 
(output) ประกอบด้วย ผลทีค่าดหวงัทีเ่กิดข้ึนจาก
การพัฒนาระบบประกอบด้วย จำานวนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เพียงพอ และเหมาะ
สมในการบริหารงานของโรงเรียน และผลจาก
การพัฒนาบุคลากร (peopleware) ตามแนวคิด
ของ CBAM

อภิปรายผล
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการณ์การ
บรหิารการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า สภาพการณ์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร ฮารด์แวร ์(hardware) และโปรแกรม 
การใช้งาน (software) ของโรงเรียนทุกขนาด  
มีเพียงพอต่อการใช้งานในทุกด้าน โดยโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ใช้ระบบ MS Windows เป็นคอมพิวเตอร ์
แม่ข่าย และระบบเครือข่าย Intranet ของ
โรงเรียนใช้ทั้งสองระบบ คือ ไร้สายและมีสาย 
มากที่สุด สำาหรับฮาร์ดแวร์ (hardware) ที่อำานวย
ความสะดวกในการบรหิารงานทัง้ 4 งาน มจีำานวน
เครื่องคอมพิวเตอร์ LCD Projector, Handy 
Drive, โทรทัศน์, กล้อง Digital, เครื่องเล่น ดีวีดี  
ไรท์เตอร์ พบว่า มีใช้เหมาะสมตามขนาดของ
โรงเรียน ส่วนโปรแกรมการใช้งาน (software)  
ในการบริหารงานทั้ง 4 งาน พบว่า โปรแกรมการ
ใช้งาน (software) ในการบริหารงานใช้ Widows 
เปน็ระบบปฏบิตักิารคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย (server) 
และ ลูกข่าย (client) มากที่สุด สำาหรับ Software 
ที่ใช้ในการบริหารการจัดการทุกประเภท พบว่า  
มีความเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละงานและ 
มคีวามเพยีงพอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นโปรแกรม
การใชง้านสำาหรบัการเรยีนการสอน ทกุกลุม่สาระ 
มีโปรแกรมใช้งานอย่างน้อย 5 โปรแกรม  
ซึ่งต่างจากการศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโครงการหนึ่งอำาเภอ 
หนึ่งโรงเรียนในฝัน (สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550) ที่พบว่า ความพร้อม
ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ทกุโรงเรยีนมคีอมพวิเตอร ์
มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์ แต่ไม่เพียงพอ มีระบบ
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ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมหลัก
ในระบบการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนา 
Courseware เพื่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ แตย่งัขาดโปรแกรมสำาหรบั
งานบรหิารจัดการระบบสารสนเทศ และการศกึษา
สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนต้นแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (อภิญญา 
สุดา, 2547) พบว่า ปัญหาการบริหาร มีเฉพาะ
ในการดำาเนินการตามแผน ICT คือ ทรัพยากร
ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุนไม่เพียงพอ ขาดบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถในการดำาเนินการตาม
แผน ICT ระบบเครือข่ายที่ติดตั้งมีปัญหาบ่อย  
งบประมาณทีส่นบัสนนุไมเ่พยีงพอ และทรพัยากร
ซอฟต์แวร์ท่ีสนับสนุนไม่เพียงพอ อาจเป็นเพราะ
ว่าการพิจารณาความเพียงพออาจพิจารณาจาก
จำานวนมากกว่าการใช้งานให้คุ้มค่า ซึ่งจะเกิดข้ึน
ได้หากผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความ
เข้าใจและให้ความสนใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

 ด้านบุคลากร (peopleware) พบว่า  
ขัน้การรับรู้เกีย่วกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารภาพรวมอยู่ในระดับไม่แสดงการรับรู้เกี่ยว
กับ ICT มากที่สุด และระดับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารภาพรวม อยู่ในระดับ
การใช้ ICT น้อย หรือ ไม่ใช้ ICT มากที่สุด  
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษา ตัวแปรที่
สัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สารในการสอนของครชูว่งชัน้ที ่3-4 ในโรงเรยีน
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พืน้ฐานเขตกรงุเทพมหานคร (ชนญัญา พรหมฝาย, 
2546) พบว่า ครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 3-4 ในสังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เขตกรุงเทพมหานคร มีการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารในการสอนในระดับ

ปานกลาง และมีการใช้ในระดับการแสวงหา
สารสนเทศ มีความขาดแคลนบุคลากรที่ชำานาญ
การเฉพาะด้าน และการสนับสนุนงานพัฒนา
บคุลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง  (สำ านั กงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2549) และผลการศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
ครูที่สอนเกี่ยวกับการเกษตร ระดับมัธยมศึกษา 
(Layfiedld, Kavin Dale, 1998) พบว่า ปัจจัยที่
สนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ต คือ การได้รับการ
สนับสนุนและการฝึกอบรม และปัจจัยที่ทำาให้ครู
เกดิทศันคตทิี่ไมม่กีารใชอ้นิเทอรเ์นต็ คอื การขาด
ความรู้ ความสามารถ และทักษะเกี่ยวกับการใช้
ซอฟต์แวร์ต่างๆ 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ระหว่างกลุ่มแยกตามตำาแหน่ง อายุ และระดับ
การศึกษา พบว่ามีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติ ในบางระดับของขั้นของการรับรู้
เกี่ยวกับ ICT และระดับการใช้ ICT ซึ่งตรงกับการ
ศึกษาเรื่องการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการใช้
ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ (ชฎาภรณ์ สงวนแก้ว, 2549)  
พบว่า ภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับดี ส่วนราย
ดา้น พบว่า ผูบ้รหิารและครมูมีมุมองทีแ่ตกตา่งกนั 
ทั้งนี้ ผู้บริหารมีแนวโน้มที่เห็นด้วยกับการบริหาร
มากกว่าครู

 ผลการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคพหุกลุ่ม 
(Multinomial Logistic Regression) ระหว่าง 
ข้อมูลทั่วไปกับขั้นของการรับรู้ เกี่ยวกับ ICT  
ของบุคลากรและระดับการใช้ ICT ของบุคลากร  
พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อขั้นของการรับรู้เกี่ยว
กับ ICT ของบุคลากรทุกระดับ ได้แก่ ระดับการ
ศึกษา และการศึกษาดูงาน ICT ส่วนตัวแปร เพศ 
อายุ การเข้ารับการอบรม ICT และขนาดของ
โรงเรียน เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล ในบางขั้นของ
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การรับรู้เกี่ยวกับ ICT ของบุคลากร ส่วนตัวแปร
ท่ีมีอิทธิพลต่อระดับการใช้ ICT ของบุคลากร
ในระดับต่างๆ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ได้แก่ 
ตวัแปรการศกึษาดงูาน ICT เปน็ตวัแปรทีม่อีทิธพิล
ในทุกระดับการใช้ ICT ยกเว้นระดับการใช้ ICT 
เป็นกิจวัตรประจำาวัน ตัวแปรเพศเป็นตัวแปรที่
มีอิทธิพลในระดับการใช้ ICT น้อย หรือ ไม่ใช้ 
ICT และระดับการแสวงหา ICT ส่วนตัวแปรการ
เข้ารับการอบรม ICT เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลใน
ระดับพัฒนาการใช้ ICT และ ระดับการใช้ ICT  
ที่หลากหลาย สำาหรับตัวแปรตำาแหน่ง เป็นตัวแปร 
ที่มีอิทธิพลต่อระดับการพัฒนาการใช้ ICT 
เพียงระดับเดียว ซึ่งตรงกับการศึกษา ตัวแปร
ที่สัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการสอนของครูช่วงชั้นที่ 3-4  
ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตกรุงเทพมหานคร (ชนัญญา  
พรหมฝาย, 2546) พบว่า ในการหาตัวแปร
ทำานายเพ่ืออธิบายความแปรปรวนของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการสอน  
โดยวธิกีารวเิคราะห์พหุคูณแบบคัดเลอืกตวัทำานาย
ท่ีดีท่ีสุด พบตัวแปรที่สามารถร่วมกันอธิบาย 
ความแปรปรวนของการการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการสอน อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำานวน 14 ตัวแปร 
แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ ด้านสถานภาพและข้อมูล
ท่ัวไปของครู ด้านการแสวงหาความรู้เก่ียวกับ 
ไอซีที ด้านการรับรู้คุณลักษณะของไอซีที

 สำาหรับการศึกษาขอบข่ายการบริหาร
งานกับขั้นของการรับรู้เกี่ยวกับ ICT ของบุคลากร
และระดับการใช้ ICT ของบุคลากร พบว่า การ
บริหารวิชาการมีอิทธิพลกับขั้นของการรับรู้เกี่ยว
กับ ICT ของบุคลากรข้ันมีการแบ่งเวลาในการ
ใช้ ICT และการใช้ ICT ของบุคลากรอยู่ในระดับ
การใช้ ICT เป็นกิจวัตรประจำาวัน การบริหารงาน

บุคคลมีอิทธิพลกับขั้นของการรับรู้เกี่ยวกับ ICT 
ของบุคลากร ขั้นต้องการรู้เกี่ยวกับ ICT เพิ่มขึ้น 
ขั้นต้องการทราบว่า ICT มีผลกระทบต่อตนเอง 
อย่างไร ขั้นมีการแบ่งเวลาในการใช้ ICT และ 
ขัน้มคีวามคดิวา่จะใช ้ ICT รว่มกบัผูอ้ืน่อยา่งไร และ
มีอิทธิพลต่อการใช้ ICT ของบุคลากรระดับการ
แสวงหา ICT และระดับการใช้ ICT ที่หลากหลาย  
ส่วนการบริหารทั่วไปมีอิทธิพลกับขั้นของการรับรู้ 
เกี่ยวกับ ICT ของบุคลากร ขั้นมีการแบ่งเวลา
ในการใช้ ICT การใช้ ICT ของบุคลากรระดับ
พัฒนาการใช้ ICT สำาหรับการบริหารงบประมาณ
มีอิทธิพลกับขั้นของการรับรู้เกี่ยวกับ ICT ของ
บุคลากรขั้นไม่แสดงการรับรู้เกี่ยวกับ ICT ขั้น 
มีการแบ่งเวลาในการใช้ ICT และขั้นมีความคิด  
ว่าจะนำา ICT มาใช้ประโยชน์ต่อผู้เรียนได้อย่างไร 
แต่ไม่มีอิทธิพลกับการใช้ ICT ของบุคลากร  
ซึ่งตรงกับการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในโรงเรียนจังหวัดสงขลา กรณีศึกษา: โรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
(เธยีรพร สำานวน, 2547) ทีพ่บวา่ การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับบริบท
ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา
ครู การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการบริหาร
จัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารจัดการ 
โดยเปลี่ยนแปลงและสร้างแรงกระตุ้นให้โรงเรียน 
ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนให้เกิดการพัฒนา
ตนเองในระดบัสงูตอ่การนำาเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สารมาใชใ้นการจดักระบวนการเรยีนรู้

 ตอนที ่2 ผลการพฒันาและการตรวจสอบ
ระบบการบรหิารการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร ระบบการบริหารการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ที่พัฒนาขึ้นและผ่าน
การตรวจสอบกระทำาโดยจัดการประชุมอย่าง
เป็นทางการ (connoisseurship) ประกอบด้วย 
ปัจจัยนำาเข้า (input) ประกอบด้วย โครงสร้าง
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พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของโรงเรียน ฮาร์ดแวร์ (hardware) โปรแกรม
การใช้งาน (software) และบุคลากร (people-
ware) กระบวนการ (process) ประกอบด้วย 
การจดัทำาแผนยุทธศาสตรใ์นการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และกระบวนการ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย ขั้นการวางแผน ขั้นการ
ออกแบบระบบ ขั้นการปฏิบัติตามระบบ ขั้นการ
กำากับ ติดตามและประเมินผล ผลผลิต (output) 
ประกอบดว้ย ผลทีค่าดหวงัทีเ่กดิขึน้จากการพฒันา
ระบบประกอบด้วย จำานวนเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เพียงพอ และเหมาะสมในการ
บริหารงานของโรงเรียน และผลจากการพัฒนา
บุคลากร (peopleware) ตามแนวคิดของ CBAM 
โดยระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคลอ้งกับ การนำา
เสนอรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่ 
โรงเรียน ICT สำาหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
(ชิดชนก ศุภวโรดม, 2550) โดยมีมิตใินทางปฏบิตั ิ
ดังนี้ คุณสมบัติสำาคัญของผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 
ต้องแสดงวิสัยทัศน์ให้เห็นถึงความจำาเป็นของ
การเปลี่ยนแปลง ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ใช้ความเป็นผู้รู้  
ผู้ชำานาญการ และสร้างการรับรู้และอธิบายถึงผล
ดแีละผลเสยีของการเปลีย่นแปลงและกระบวนการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง โดยแจ้งเป้าหมายการ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน สร้างวิสัยทัศน์ร่วม กำาหนด
แผนกลยทุธ์ สือ่สารวสิยัทศัน ์สรา้งแนวรว่มในการ
เปล่ียนแปลง ทำางานเปน็ทมี กระจายอำานาจ สรา้ง
บรรยากาศการทำางานที่ดี มีเป้าหมายระยะสั้น ให้
รางวัลต่อความสำาเร็จ พัฒนาความเปลี่ยนแปลง 
คงสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร และลดการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การศึกษา
สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนต้นแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (อภิญญา สุดา, 

2547) ได้นำาเสนอการบริหารโรงเรียนต้นแบบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ดังนี้ 1) การจัดคนเข้าทำางาน 
โรงเรียนควรสรรหาบุคคลจากภายใน โดยเลือก 
ผูท้ีม่พีืน้ฐานความรูด้า้น ICT และผูบ้รหิารคดัเลอืก
และบรรจุบุคลากรโดยพิจารณาจากประสบการณ์
ทีเ่กีย่วกบั ICT โรงเรยีนดำาเนินการพฒันาบคุลากร
เอง โดยการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ กำาหนด
วิธีการพัฒนาบุคลากรจากความสนใจและความ
ต้องการของบุคลากร เมื่อได้รับการพัฒนาแล้ว
บุคลากรต้องถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรอ่ืนๆ 
บำารุงรักษาบุคลากรโดยจัดให้มีสื่อ แหล่งเรียน
รู้ด้วย ICT และสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ใน
โรงเรียน 2) การสั่งการ ผู้บริหารตัดสินใจเรื่องที่
เกี่ยวกับ ICT เอง แล้วแจ้งเหตุผลการตัดสินใจให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ซักถาม
ได้ โดยพิจารณาความสนใจและความต้องการ
ของบคุลากรเปน็หลกั มกีารสัง่การเปน็ลายลกัษณ์
อักษรเฉพาะงานที่สำาคัญๆ จูงใจโดยให้มีส่วนร่วม
ในงานของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับ ICT สม่ำาเสมอ 
ผู้บริหารสื่อสารไปยังบุคลากรโดยการประชุม
ชี้แจง บุคลากรสื่อสารไปยังผู้บริหารโดยเอกสาร
แบบเป็นทางการ บุคลากรสื่อสารระหว่างกันโดย
การประชุมปรึกษาหารือ 3) การควบคุม คณะ
กรรมการ ICT ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ด้าน ICT ทุกภาคเรียน โดยการรายงานเพื่อให้
มีการดำาเนินการภายในระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ด้าน ICT ที่กำาหนดไว้ เมื่อบกพร่องหาวิธีแก้ไข
โดยประชุมปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้องแล้วแก้ไขโดย
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 

 สำาหรับการบริหารด้านบุคลากรได้มีการ
ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีของ
ครู (Cambell, 1995) โดยมีครูที่เข้าร่วมโครงการ
จำานวน 5 โรงเรียน พบว่าการที่ครูจะใช้เทคโนโลยี
นั้นเกิดจากความร่วมมือภายในองค์การหรือ
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ระบบสังคม ซึ่งสิ่งที่สนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยี
โทรคมนาคม คือต้องให้การสนับสนุนแก่ครู โดย
จะต้องมีการวางแผนและการอบรม การให้ข้อมูล
ความรู ้และการสนบัสนนุทางเทคนคิ การสนบัสนนุ
จากผูบ้รหิาร การบรูณาการโทรคมนาคมเข้าไปใน
หลักสูตร การร่วมมือกันด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ
ระหว่างเพื่อนครู และการให้คำาแนะนำา คำาปรึกษา 
นอกจากนี้แล้วผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การตัดสินใจด้านนวัตกรรมต้องให้ความสำาคัญ
ในการฝึกอบรมครูและการสนับสนุนในระยะยาว  
การวางหลักสูตรที่จะใช้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอน รวมท้ังเครื่องมือต้องมี
ประสิทธิภาพด้วย และได้มีผู้เสนอการพัฒนา
บุคลากร (สุทธนู ศรีไสย์ และคนอื่นๆ, 2548)  
ควรประกอบด้วย การแต่งตั้ ง ผู้รับผิดชอบ  
การสำารวจความตอ้งการของบคุลากร การกำาหนด
นโยบายและแผนการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ
ฝึกอบรมบุคลากร การอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติ 
การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลตามแผน 
เป็นระยะๆ 

ข้อเสนอแนะ
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลงานวจิยัไปใช้

 1.1. ในการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษาของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งควร
คำานงึถงึการใชง้านมากกวา่การกำาหนดจำานวนของ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร ฮารด์แวร ์(Hardware) และโปรแกรม
การใช้งาน (software) รวมทั้งจัดทำางบประมาณ
เพื่อพัฒนาบริบทของโรงเรียนให้เหมาะสมกับการ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1.2 การเตรยีมบคุลากรเพือ่เตรยีมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารผลการศกึษา

บุคลากร (peopleware) ตามแนวคิดของ CBAM 
ได้นำาเสนอ บุคลากร (peopleware) ที่เกี่ยวข้อง
กบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประกอบ
ด้วย ผู้ใช้ระบบ ผู้ให้บริการระบบและผู้ประสาน
ระบบ ดังนั้น ในการพัฒนาบุคลากรจึงควรดำาเนิน
การ ดังนี้

  1.2.1 การเตรียมผู้ประสานระบบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำาหนดแนวทางการ
สรรหาและพัฒนาสมรรถนะในการบริหาร
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของผูบ้รหิาร
อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประสาน
ระบบการบรหิารการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

  1.2.2 การเตรียมผู้ให้บริการระบบ 
ผู้บริหารควรสรรหาบุคคลจากภายใน โดยเลือก
ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ด้าน ICT โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ ICT โรงเรียน และดำาเนิน
การพัฒนา โดยการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ เมื่อ
ไดร้บัการพฒันาแลว้บคุลากรตอ้งถา่ยทอดความรู้
สู่บุคลากรอื่นๆ และสนับสนุนการดำาเนินงานโดย
จัดให้มีสื่อ แหล่งเรียนรู้ด้วย ICT และสิ่งอำานวย
ความสะดวกต่างๆ ในโรงเรียน

  1.2.3 การเตรยีมผูใ้ชร้ะบบ ผูบ้รหิาร
ควรสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้ใช้ระบบ และนักเรียน
ให้เกิดการพัฒนาตนเองในระดับสูงต่อการนำา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำาเนินงานที่
รับผิดชอบและการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการ
กำาหนดวิธีการพัฒนาบุคลากรจากความสนใจและ
ความตอ้งการของบคุลากรบคุลากรเปน็หลกัมกีาร
สั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะงานที่สำาคัญๆ
และจูงใจโดยให้มีส่วนร่วมในงานของโรงเรียนที่
เกี่ยวข้องกับ ICT สม่ำาเสมอ 

 1.3. การสร้างความเข้าใจในความสำาคัญ
ของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารใน
งานที่รับผิดชอบ ผู้บริหารควรชี้แจงให้ผู้ใช้ระบบ
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และผู้ให้บริการระบบมีความเข้าใจในในความ
สำาคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำาเนินงานและเกิดผลต่อผู้เรียนในด้าน
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น การทำาความ
เขา้ใจในรายละเอยีดอย่างชดัเจนทัง้ผู้ประเมินและ 
ผู้ขอรับการประเมิน จะเป็นแนวทางในการสร้าง
การยอมรับและความสนใจในเทคโนโลยีของ
บุคลากรที่จะส่งผลต่อระดับการใช้เทคโนโลยีของ
บุคลากร

 1.4 การใหค้วามสำาคญักบัการประเมนิผล
การบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร จากการศกึษาทีผ่่านมา พบวา่ มกีารกลา่ว
ถึง การประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สารนอ้ยมา จึงทำาให้ไม่ได้ข้อมูลในการ
ที่จะพัฒนาปรับปรุงการบริหารการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ดังนั้น 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการกำาหนดแนวทางการ
ประเมินผลและการนำาผลการประเมินไปใช้ใน

การพฒันาการบรหิารการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป

 2.1. ผลการศึกษาพบว่า ระบบมีความ
เป็นไปได้ในการนำาไปใช้ ดังนั้นควรมีการศึกษา
ผลการนำาระบบการบริหารการใช้เทคโนโลยี
ส ารสน เทศและการสื่ อสารของโรง เรี ยน
มัธยมศึกษา โดยจำาแนกตามขนาดของโรงเรียนที่
มีขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อทราบ
ถึงประสิทธิผลของระบบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพของระบบอย่างแท้จริง

 2.2. ผลจากการศึกษา พบว่า ปัญหา
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยส่วนใหญ่อยู่ที่ความไม่พร้อมของบุคลากร  
(peopleware) ดังน้ันจึงควรมีการศึกษาและ
พฒันารปูแบบการพฒันาบคุลกรในเรือ่งเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดผลในการ
พัฒนาอย่างแท้จริง
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การพฒันารปูแบบการจดัการความรูส้ำาหรบัสถานศกึษาขนาดเลก็ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
A Development of Knowledge Management Model For Small 
Schools In Northeastern Thailand
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ 1) ศกึษาสภาพการณก์ารจดัการความรูส้ำาหรบัสถานศกึษาขนาด
เล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยในการจัดการความรู้กับกระบวนการ
จดัการความรูส้ำาหรับสถานศึกษาขนาดเลก็ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื และ 3) พฒันารปูแบบการจดัการ
ความรู้สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การดำาเนินการวิจัย ประกอบด้วย 3 ขั้น
ตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการณ์การจัดการความรู้สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยในการจัดการความรู้กับกระบวนการจัดการ 
ความรู้สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ครั้งนี้หน่วยสุ่มเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำาหนดผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วยผู้
บริหารสถานศึกษา ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าวิชาการและครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำานวนทั้งสิ้น 1,080 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มี 3 ตอน 
คอื ขอ้มลูทัว่ไป กระบวนการจดัการความรู ้คา่ความเชือ่มัน่ เทา่กบั 0.98 และปจัจยัในการจดัการความรู ้ 
ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรและวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และขั้นตอนที่ 3 พัฒนารูปแบบการ
จัดการความรู้สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการจัดประชุมอย่างเป็น
ทางการ (Connoisseurship) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 9 คน

1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
2 ผู้อำานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
3 รองผู้อำานวยการกลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
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 ผลการวจิยั พบวา่ กระบวนการจดัการความรูส้ำาหรบัสถานศกึษาขนาดเลก็ในภาคตะวันออกเฉยีง
เหนือ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านการสร้างความรู้มีระดับความสำาคัญมากที่สุด และการใช้
ความรู ้การกำาหนดความรู ้การแสวงหาความรู ้การจัดเกบ็ความรู ้และการแลกเปลีย่นความรูม้รีะดบัความ
สำาคญัรองลงมา สว่นปจัจยัในการจดัการความรู ้โดยรวมมคีา่เฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ดา้นโครงสรา้งในการ
จัดการความรู้มีระดับความสำาคัญมากที่สุด และภาวะผู้นำา วัฒนธรรม กลยุทธ์ การวัดผลและเทคโนโลยี
ม ีระดบัความสำาคญัรองลงมา สำาหรบัปจัจยัในการจดัการความรูม้คีวามสมัพนัธท์างบวกกบักระบวนการ
จัดการความรูอ้ยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สว่นปจัจยัดา้นกลยทุธ ์(STR) ดา้นเทคโนโลย(ีTECH) 
ด้านการวัดผล (MEA) ด้านวัฒนธรรม (CUL ) และด้านภาวะผู้นำา (LED) สามารถทำานายการจัดการ
ความรู้สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
โดยปัจจัยท้ัง 5 ด้านสามารถทำานายการจัดการความรู้สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในภาค ตะวันออก 
เฉียงเหนอืได้ร้อยละ 73.8 สำาหรบัรปูแบบการจดัการความรูส้ำาหรบัสถานศกึษาขนาดเลก็ในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ท่ีพัฒนาขึ้นและผ่านการประชุมอย่างเป็นทางการของผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย  
1) กระบวนการจัดการความรู้ ได้แก่ การกำาหนดความรู้ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้  
การใช้ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการจัดเก็บความรู้ 2) ปัจจัยในการจัดการความรู้ ได้แก่  
ด้านกลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยี ด้านการวัดผล ด้านวัฒนธรรม และด้านภาวะผู้นำา

คำาสำาคัญ: รูปแบบการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ ปัจจัยในการจัดการความรู้

Abstract
 The purposes of this research were to ; 1) examine the state of knowledge  
management practice of small schools in northeastern Thailand 2) study the relationship of 
the factors in knowledge management and knowledge management process for small schools 
in northeastern Thailand. and 3) develop of knowledge management model for small schools 
in northeastern Thailand. The study comprised of 3 steps. The first step, studying knowledge 
management process for small schools in northeastern and the second step, studying factors in 
knowledge management for small schools in northeastern. The total participants were 1,080 
; the instrument was questionnaires that included 3 parts, general information, knowledge 
management process and factors in knowledge management. Questionnaires respectively. 
Reliability coefficients were tested; alpha coefficients were 0.98 for knowledge management 
process and 0.97 for factors in knowledge management. The data were analyzed by Frequency, 
Percentage, Correlation Coefficient and Multiple regression analysis. The third step, verifying 
the The development of knowledge management for small schools in Northeastern Thailand 
was validated by Connoisseurship of 9 experts.
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 The research findings revealed that: At the highest level, the knowledge management  
process was the creation knowledge. In descending order were the usage knowledge,  
identification knowledge, acquisition knowledge, organization knowledge and sharing 
knowledge respectively. At the highest level, the factor in knowledge management was  
the structure. In descending order were the leadership culture strategy measurement 
and technology respectively. The relationship of the factors in knowledge management  
and knowledge management process for small schools in Northeastern Thailand were  
positively correlated. Factors that influence the knowledge management process, including 
the five factors. Strategy technology measurement culture and leadership. The knowledge 
management model for small schools in northeastern Thailand was developed composing; 
1) The knowledge management process, identification knowledge, acquisition knowledge, 
creation knowledge usage knowledge, organization knowledge and sharing knowledge  
2) The factors, Strategy technology measurement culture and leadership. Connoisseurship of 
9 experts verified that the knowledge management model for small schools in northeastern 
Thailand was feasibility. 
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บทนำา 
 การเปลี่ยนแปลงของโลกนำาไปสู่สังคม
ความรู้ และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ที่ใช้ความ
รู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาและ
การผลิต โดยเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียน
รู้ การจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
กำาลังคนที่มีคุณภาพ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องเทคโนโลยี ผลผลิต การบริหาร และบุคคล 
สังคมเปลี่ยนจากการบริโภคข่าวสารมาเป็นสังคม
ทีศ่กึษาขา่วสารและความรูโ้ดยอาศยัปจัจยัทีส่ำาคญั 
คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ความรู้
คือพลัง บุคคลที่มีความรู้จึงเป็นบุคคลที่มีคุณค่า
ขององค์การ ความรู้และความไม่รู้จะกลายเป็น
ปัจจัยสำาคัญในการบ่งชี้ความสำาเร็จในทุกๆ ด้าน 
(Drucker, 1999:451-452) 

 การจดัการจดัการความรู ้เพือ่ใหอ้งคก์าร 
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ 
เร็วกว่าคู่แข่งคือหนทางแห่งชัยชนะ เศรษฐกิจใน
ยุคใหม่เน้นทั้งความรู้และความรวดเร็ว ความรู้ 
ที่มีอยู่ ในตัวผู้ เชี่ยวชาญเมื่อลาออกไปทำาให้
องค์การขาดความรู้นั้นไป อีกทั้งองค์การมีวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีที่สุดแต่ไม่มีการจัดการและนำามาใช้ 
(บดินณ์ วิจารณ์, 2547:10) 

 สถานศึกษาขนาดเล็กมีนักเรียนจำานวน 
120 คนลงมา เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จำานวน 5,897 แห่ง บริหาร
จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีการกระ
จายอำานาจในการบริหารจัดการด้านการบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
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บคุคล และการบรหิารทัว่ไป ประสบปญัหาในดา้น
การบรหิารจดัการ สว่นใหญจ่ะมีครไูม่ครบชัน้และ

ไม่ครบกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านการมีส่วนร่วม
ระหว่างครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องยังมีน้อยเป็น
ผลตอ่การระดมทรพัยากรเพือ่สนบัสนนุการบรหิาร
จดัการยงัทำาไดไ้มเ่ตม็ท่ี การจัดโครงสร้างองค์การ
เป็นไปตามระบบราชการ ยังไม่มีความยืดหยุ่น
เพียงพอ การจัดสรรงบประมาณ ยังไม่เอ้ือต่อ
การบริหารจัดการ การจัดการจัดการเรียนรู้ยังไม่
เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ การสอนของครูยัง
เป็นการสอนแบบเดมิยงัไมย่ดึผู้เรยีนเปน็สำาคญั สือ่
และแหลง่การเรยีนรูย้งัไมห่ลากหลายและพอเพยีง 
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของครูยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การบริหาร
จัดการจัดการเรียนการสอนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาตขิัน้พ้ืนฐาน (O-NET) การประเมนิคณุภาพการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน 
(NT) และผลการประเมินของสำานักงานรับรอง
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ (สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551:3-4)

กรอบแนวคิดการวิจัย
  กรอบแนวคดิการวจิยั ประกอบดว้ยปจัจยั
ในการจัดการความรู้ และกระบวนการจัดการ
ความรู้

 1. ปัจจัยในการจัดการความรู้ เป็น 
องค์ประกอบที่จำาเป็นต่อการจัดการความรู้ ได้แก่ 
1) ภาวะผูน้ำา (leadership) 2) กลยทุธ ์(strategy) 
3) วฒันธรรม (culture) 4) โครงสรา้ง (structure) 
5) เทคโนโลยี (technology) และ6) การวัดผล 
(measurement)

  2. กระบวนการจัดการความรู้ เป็นแกน
หลักของการจัดการความรู้ ได้แก่ 1) การกำาหนด
ความรู้ (knowledge Identification) 2) การ
แสวงหาความรู ้(knowledge acquisition) 3) การ
สร้างความรู้ (knowledge creation) 4) การใช้
ความรู ้(knowledge usage) 5) การจดัเกบ็ความรู ้ 
(knowledge organization) และ 6) การแลก
เปลี่ยนความรู้ (knowledge sharing)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์การจัดการ 
ค ว าม รู้ สำ า ห รั บ ส ถ านศึ ก ษ า ขนาด เ ล็ ก ใ น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยใน
การจัดการความรู้กับกระบวนการจัดการความรู้ 
สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ 
สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

วิธีดำาเนินการวิจัย 
 วิธดีำาเนินการวิจัย แบง่ออกเปน็ 3 ขัน้ตอน 
ดังนี้

 ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาสภาพการณก์ารจดัการ
ความรู้สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ 

 ขัน้ตอนที ่2 ศกึษาความสมัพนัธข์องปจัจัย
ในการจัดการความรูก้บักระบวนการจัดการความรู ้
สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบ
ด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้า
วิชาการและครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำานวน 
ทั้งสิ้น 1,080 คน ได้รับแบบสอบถามคืนโดยเป็น
แบบสอบถามท่ีสมบรูณส์ามารถวเิคราะห์ข้อมูลได้
ทั้งสิ้น 1,027 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.09

 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่
ใช้เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบ
ด้วย ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสำารวจ
รายการ (checklist) ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การ
กำาหนดความรู้ การแสวงหาความรู้ การสร้าง 
ความรู้ การใช้ความรู้ การจัดเก็บความรู้ และ
การแลกเปลี่ยนความรู้ ตอนที่ 3 สอบถาม 
เกี่ยวกับปัจจัยในการจัดการความรู้ ได้แก่ ภาวะ
ผู้นำา กลยุทธ์ วัฒนธรรม เทคโนโลยี โครงสร้าง
และการวัดผล

 ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือด้านความตรง
ตามเนื้อหา (content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการความรู้ จำานวน 5 ท่าน เลือก
ข้อคำาถามท่ีมีค่า IOC 0.60 – 1.00 และหาค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) โดยการ 
คำานวณสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient)  
ตามวิธี ของครอนบัค (Cronbach, 1951)  
ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถาม 
ด้านกระบวนการจัดการความรู้ เท่ากับ 0.98 และ
ด้านปัจจัยในการจัดการความรู้ เท่ากับ 0.97

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิ เคราะห์ 

ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรและการวิ เคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (multiple regression  
analysis) 

 ขั้นตอนที่ 3 พัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู้สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ 

 นำาข้อมูลจากการศึกษาสภาพการณ์การ
จดัการความรูส้ำาหรบัสถานศกึษาขนาดเลก็ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากขั้นตอนที่หนึ่ง และการ
ศกึษาความสมัพนัธข์องปจัจยัในการจดัการความรู้
กับกระบวนการจัดการความรู้สำาหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขั้นตอน
ที่สอง มาจัดร่างรูปแบบการจัดการความรู้สำาหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบด้วยกระบวนการจัดการความรู้และ
ปัจจัยในการจัดการความรู้ และนำารูปแบบการ
จดัการความรูส้ำาหรบัสถานศกึษาขนาดเลก็ในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมอย่างเป็น
ทางการ (connoisseurship) เพื่อการวิพากษ์ 
รปูแบบทีจ่ดัทำาขึน้โดยผูท้รงคณุวุฒ ิจำานวน 9 ทา่น 
นำาผลจากการวิพากษ์มาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบที่ 
จัดทำาขึ้น เพื่อให้มีความชัดเจนสมบูรณ์ และมี
ความเป็นไปได้ในการนำาไปใช้เป็นแนวทางการ
บรหิารงานสถานศกึษาขนาดเลก็ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ผลการวิจัย
 1. สภาพการณ์การจัดการความรู้สำาหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1.1 กระบวนการจัดการความรู้สำาหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
แสดงในตาราง 1
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ตาราง 1 ผลการศึกษาสภาพการณ์การจัดการความรู้สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ด้านกระบวนการจัดการความรู้

  ความคิดเห็น  ความคิดเห็น  ความคิดเห็น
 กระบวนการ ของผู้บริหาร ของครูปฏิบัติหน้าที่ ของครูปฏิบัติ รวมเฉลี่ย
 การจัดการความรู้ สถานศึกษา  หัวหน้าวิชาการ การสอน

   S.D.    S.D.   S.D.   S.D.
  ด้านการกำาหนดความรู้  3.80  0.727  3.77  0.726  3.77  0.789  3.78  0.747  
ด้านการแสวงหาความรู้  3.69  0.902  3.66 0.915  3.69  0.818  3.68  0.878  
ด้านการสร้างความรู้  3.88  0.779  3.87  0.761  3.81  0.793  3.85  0.777  
ด้านการจัดเก็บความรู้  3.70  0.946  3.70  0.956  3.64  0.816  3.68  0.906
  ด้านการใช้ความรู้  3.86  0.732  3.83  0.737  3.83  0.744  3.84  0.737  
ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้  3.49  0.883  3.45  0.898  3.50  0.940  3.48  0.907  

รวมเฉลี่ย  3.74  0.828  3.71  0.832  3.71  0.816  3.72  0.825  

 จากตาราง 1 พบว่า ความคิดเห็นของ 
ผูบ้รหิารสถานศึกษา ครปูฏบิตัหินา้ทีห่วัหนา้วชิาการ
และครูปฏิบัติการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
(  = 3.72, S.D.= 0.825) ด้านการสร้างความรู้ มี
ระดบัความสำาคญัมากทีส่ดุ (  =3.85, S.D.=0.777) 
และด้านการใช้ความรู้ (  = 3.84, S.D.= 0.737) 
ด้านการกำาหนดความรู้ (  = 3.78, S.D.= 0.747) 

ด้านการแสวงหาความรู้ (  = 3.68, S.D.= 0.878) 
ด้านการจัดเก็บความรู้ (  = 3.68, S.D.= 0.906) 

ดา้นการแลกเปลีย่นความรู ้(  =3.48, S.D.=0.907) 
มีระดับความสำาคัญรองลงมา

 1.2 ปัจจัยในการจัดการความรู้สำาหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
แสดงในตาราง 2
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ตาราง 2 ผลการศึกษาสภาพการณ์การจัดการความรู้สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ด้านปัจจัยในการจัดการความรู้

  ความคิดเห็น  ความคิดเห็น  ความคิดเห็น
 กระบวนการ ของผู้บริหาร ของครูปฏิบัติหน้าที่ ของครูปฏิบัติ รวมเฉลี่ย
 การจัดการความรู้ สถานศึกษา  หัวหน้าวิชาการ การสอน

   S.D.    S.D.   S.D.   S.D.
  ด้านภาวะผู้นำา  3.99  0.708  3.99  0.717  3.93  0.689  3.97  0.704
  ด้านกลยุทธ์  3.92 0.749  3.91  0.761  3.91  0.722  3.91  0.744  
ด้านวัฒนธรรม  3.96  0.720  3.94  0.724  3.95  0.717  3.95  0.720  
ด้านโครงสร้าง  4.03  0.745  4.02  0.757  4.01  0.716  4.02  0.739
  ด้านเทคโนโลยี  3.77  0.768  3.74  0.793  3.78  0.739  3.76  0.766
  ด้านการวัดผล  3.91  0.735  3.89  0.756  3.91  0.717  3.90  0.736  

รวมเฉลี่ย  3.93  0.737  3.91  0.751  3.91  0.716  3.92  0.735

 จากตาราง 1 พบว่า ความคิดเห็นของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
วชิาการและครปูฏบิตักิารสอน โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (  = 3.92, S.D.= 0.735) ด้านโครงสร้าง มี
ระดับความสำาคัญมากที่สุด (  = 4.02, S.D.= 
0.739) และด้านภาวะผู้นำา (  = 3.97, S.D.= 
0.704) ด้านวัฒนธรรม (  = 3.95, S.D.= 0.720) 
ด้านกลยุทธ์ (  = 3.91, S.D.= 0.744) ด้านการ
วัดผล (  = 3.90, S.D.= 0.736) ด้านเทคโนโลยี  
(  = 3.76, S.D.= 0.766) มีระดับความสำาคัญ 
รองลงมา 

 2. ความสัมพันธ์ของปัจจัยในการจัดการ
ความรู้กับกระบวนการจัดการความรู้สำาหรับ 
สถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 2.1 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องตวัแปร
ปัจจัยในการจัดการความรู้กับกระบวนการจัดการ
ความรู้สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ โดยรวมความสัมพันธ์กันอยู่ใน
ระดบัปานกลางถงึระดบัมาก มคีา่สหสมัพนัธต์ัง้แต ่

0.687 - 0.776 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 2.2 ปัจจัยทำานายการจัดการความรู้
สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ มีตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ
ความรู้ โดยรวม 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านกลยุทธ์ 
(STR ) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (TECH) ปัจจัยด้าน
การวัดผล (MEA) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (CUL) 
และปัจจัยด้านภาวะผู้นำา (LED) สามารทำานาย
การจัดการความรู้สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมได้ร้อยละ 73.8

 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า

 (1) ด้านการกำาหนดความรู้มีตัวแปรที่
มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ 4 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยด้านกลยุทธ์ (STR ) ปัจจัยด้านการวัดผล 
(MEA) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (TECH) และปัจจัย
ดา้นวัฒนธรรม (CUL ) สามารถทำานายการจดัการ
ความรู้สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ได้ร้อยละ 56.4 
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 (2) ด้านการแสวงหาความรู ้มตีวัแปรทีม่ี
อทิธิพลตอ่การจดัการความรู ้3 ปจัจยั ไดแ้กป่จัจยั
ด้านเทคโนโลยี (TECH) ปัจจัยด้านกลยุทธ์ (STR) 
และปัจจัยด้านวัฒนธรรม (CUL ) สามารถทำานาย
การจัดการความรู้สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร้อยละ 49.5 

 (3) ด้านการสร้างความรู้ มีตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อการจัดการความรู้โดยรวม 5 ปัจจัย 
ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำา(LED) ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี (TECH) ปัจจัยด้านการวัดผล (MEA) 
ปัจจัยด้านกลยทุธ ์(STR ) และปจัจยัดา้นโครงสรา้ง 
(STRU ) สามารถทำานายการจดัการความรูส้ำาหรบั
สถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้ร้อยละ 64.8 

 (4) ด้านการใช้ความรู้ มีตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อการจัดการความรู้โดยรวม 6 ปัจจัย 
ได้แก ่ปัจจยัดา้นการวดัผล (MEA) ปจัจยัดา้นภาวะ
ผู้นำา (LED) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (TECH) ปัจจัย
ด้านกลยุทธ์ (STR ) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (CUL) 
และปัจจยัดา้นโครงสรา้ง (STRU ) สามารถทำานาย
การจัดการความรู้สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร้อยละ 71.0 

 (5) ด้านการจัดเก็บความรู้ มีตัวแปรที่
มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้โดยรวม 4 ปัจจัย 
ได้แก่ ปัจจัยด้านกลยุทธ์ (STR ) เมื่อเพิ่มตัวแปร 
คือ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (TECH) ปัจจัยด้านการ
วัดผล (MEA) และปัจจัยด้านภาวะผู้นำา (LED) 
สามารถทำานายการจัดการความรู้สำาหรับสถาน
ศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้
ร้อยละ 54.9 ตัวแปรที่ดีที่สุดที่ถูกเลือกเข้าสมการ
กอ่น คอื ปัจจยัดา้นกลยทุธ ์(STR ) สามารถทำานาย
ได้ร้อยละ 44.9 

 (6) ด้านการแลกเปลีย่นความรู ้มตีวัแปร
ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ 5 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (TECH) ปัจจัยด้านการ

วัดผล (MEA) ปัจจัยด้านกลยุทธ์ (STR) ปัจจัย
ด้านวัฒนธรรม (CUL) และปัจจัยด้านโครงสร้าง 
(STRU) สามารถทำานายการจัดการความรู้สำาหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ได้ร้อยละ 55.3 

 ผลการวิเคราะห์สามารถนำามาสร้าง
สมการพยากรณป์จัจัยในการจัดการความรูส้ำาหรบั
สถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในรูปคะแนนดิบ คือ 

 Y’ = 10.580+4.126 (STR ) 4.90 (TECH)+ 
3.111(MEA) + 2.234 (CUL)+ 2.159 (LED) 

 และสามารถนำามาสร้างสมการพยากรณ์
ปัจจัยในการจัดการความรู้สำาหรับสถานศึกษา
ขนาดเลก็ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือในรปูคะแนน
มาตรฐาน คือ

 Z’y = 0.250STR + 0.294TECH + 
0.185MEA + 0.129CUL +0.120LED

 3. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ 
สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 

 ผูวิ้จยันำาขอ้มลูจากการศกึษาสภาพการณ์
การจัดการความรู้สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากขั้นตอนที่หนึ่ง และ
การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยในการจัดการ
ความรู้กับกระบวนการจัดการความรู้ ในขั้นตอน
ที่สอง มาจัดร่างรูปแบบการจัดการความรู้สำาหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบดว้ยกระบวนการจดัการความรูแ้ละปจัจยั
ในการจัดการความรู้ และนำารูปแบบการจัดการ
ความรู้สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมอย่างเป็นทางการ 
(Connoisseurship) เพื่อการวิพากษ์รูปแบบที่จัด
ทำาขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 9 ท่าน นำาผลจาก
การวิพากษ์มาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบที่จัดทำาขึ้น 
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เพื่อให้มีความชัดเจนสมบูรณ์ และมีความเป็นไป
ได้ในการนำาไปใช้เป็นแนวทางการบริหารงานของ

สถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สรุปได้ดังนี้
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และสามารถนํามาสรางสมการพยากรณปจจัยในการจัดการความรูสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ

Z'y = 0.250STR + 0.294TECH + 0.185MEA + 0.129CUL +0.120LED
3. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ผูวิจัยนําขอมูลจากการศึกษาสภาพการณการจัดการความรูสําหรับสถานศึกษา

ขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากข้ันตอนท่ีหน่ึง และการศึกษาความสัมพันธของ
ปจจัยในการจัดการความรูกับกระบวนการจัดการความรู ในข้ันตอนท่ีสอง มาจัดรางรูปแบบ
การจัดการความรูสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย
กระบวนการจัดการความรูและปจจัยในการจัดการความรู และนํารูปแบบการจัดการความรู
สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมอยางเปนทางการ
(Connoisseurship) เพื่อการวิพากษรูปแบบท่ีจัดทําข้ึนโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน นํา
ผลจากการวิพากษมาปรับปรุงแกไขรูปแบบท่ีจัดทําข้ึน เพื่อใหมีความชัดเจนสมบูรณ และมี
ความเปนไปไดในการนําไปใชเปนแนวทางการบริหารงานของสถานศึกษาขนาดเล็กในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปไดดังน้ี

Leadersip

Strategy

Culture
Technology

Usage
Sharing

Identification

Creation

KNOWLEDGE
MANAGEMENT

A  DEVELOPMENT  OF  KNOWLEDGE  MANAGEMENT
MODEL FOR SMALL SCHOOLS IN NORTHEASTERN THAILAND

PROCESSENABLE  FACTORS

รูปแบบการจัดการความรูสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบดวย กระบวนการจัดการความรู ไดแก การกําหนดความรู การแสวงหาความรู การ
สรางความรู การใชความรู การแลกเปลี่ยนความรู และการจัดเก็บความรู ปจจัยใน

รูปแบบการจัดการความรู้สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 
กระบวนการจดัการความรู ้ไดแ้ก่ การกำาหนดความรู ้การแสวงหาความรู ้การสรา้งความรู ้การใชค้วามรู ้ 
การแลกเปลี่ยนความรู้ และการจัดเก็บความรู้ ปัจจัยในการจัดการความรู้ ได้แก่ ภาวะผู้นำา กลยุทธ์ 
เทคโนโลยี วัฒนธรรม และการวัดผล

อภิปรายผล
 1) กระบวนการจัดการความรู้สำาหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีประเด็นอภิปราย ดังนี้

 ด้านการกำาหนดความรู้ พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าวิชาการและ
ครูปฏิบัติการสอน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
กำาหนดความรู้อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ความเห็นของผู้บริหารสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ที่
กำาหนดความรู้สำาหรับคณาจารย์เพื่อให้บรรลุวิสัย
ทัศน์ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของ
บคุลากร เนือ่งจากวสิยัทศันจ์ะกอ่ใหเ้กดิความรเิริม่

และคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับองค์การ (บุญส่ง  
หาญพานิช, 2546) ผู้บริหารมีหน้าที่สร้างวิสัย
ทศันเ์กีย่วกบัความรูท้ีเ่ปน็ความรูห้ลกัขององคก์าร 
สำาหรับใช้ เป็นเข็มทิศในการจัดการความรู้   
แล้วสื่อสารให้เป็นที่รับรู้จนเกิดเป็นความเชื่อและ 
ค่านิยมร่วมกัน (Nonaka and Takeuchi, 1995) 

  ด้านการแสวงหาความรู้ พบว่า ผู้บริหาร
สถานศกึษา ครปูฏิบตัหิน้าทีห่วัหน้าวิชาการและครู
ปฏบิตักิารสอน มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการแสวงหา
ความรู้อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับความเห็น
ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน
ในการค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด
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อินเทอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
(อาชัญญา รัตนอุบล และคนอื่น, 2548) ในการ
หาความรู้มีทั้งภายในและภายนอกองค์การซึ่งเป็น
ความชำานาญของแต่ละบุคคลโดยวิธีการที่หลาก
หลาย (Dalkir, 2005) 

 ด้านการสร้างความรู้ พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าวิชาการและ
ครปูฏบิตักิารสอน มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการสรา้ง
ความรู้อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับความเห็น
ของครูที่เห็นว่าการสร้างความรู้มีความสำาคัญเป็น
อนัดบัท่ี 2 จากองคป์ระกอบหลกั (วลิาวลัย์ มาคุม้, 
2549) ครจูำาเป็นตอ้งสรา้งความรู ้เพือ่ใชป้ระโยชน์
ในการจัดการเรียนการสอน เป็นวัฒนธรรมแห่ง
การเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และ
อาศยัความรูค้วามคดิของแตล่ะคนในทมีความรูใ้น
การแลกเปลีย่นความรูร้ว่มกนั (McKeen & Smith, 
2003 ; วิจารณ์ พานิช, 2547) 

 ด้านการใช้ความรู้ พบว่า ผู้บริหารสถาน
ศกึษา ครปูฏบิตัหินา้ทีห่วัหนา้วชิาการและครปูฏบิตัิ
การสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ความรู้
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับความเห็นของครู
ที่เห็นว่าการนำาความรู้ไปใช้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ครูสามารถนำาความรู้ความสามารถของตนไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (วิลาวัลย์ 
มาคุ้ม, 2549) การประยุกต์ใช้ความรู้คล้ายกับ
การนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและ
แกปั้ญหาและปรบัปรงุองคก์าร (McNabb, 2007) 

 ด้านการแลกเปลี่ ยนความรู้  พบว่า  
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
วิชาการและครูปฏิบัติการสอน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับความเห็นของครูที่เห็นว่าการแลก
เปลี่ยนความรู้เป็นองค์ประกอบสำาคัญของการ
จัดการความรู้ (วิลาวัลย์ มาคุ้ม, 2549) โดย 
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ช่วยให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ถา้ขาดการแลกเปลีย่นความรูท้ีม่อียูจ่ะเกา่ ลา้สมยั 
(วิจารณ์ พานิช, 2547 ; Marquardt, 1996) 

 ด้านการจัดเก็บความรู้ พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าวิชาการและ
ครูปฏิบัติการสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
จัดเก็บความรู้อยู่ ในระดับมาก สอดคล้องกับ
นวลลออ แสงสุข (2550) ที่พบว่าการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง คือ การ 
จัดเกบ็ความรู ้และการจัดเกบ็ความรูม้คีวามสำาคญั
เปน็อยา่งมาก เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกและรวดเรว็
ต่อการนำาไปใช้ โดยองค์การจำาเป็นต้องกำาหนด
สิ่งสำาคัญที่จะจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ การจัดเก็บ
เกี่ยวข้องกับเทคนิค การบันทึกเป็นฐานข้อมูล 
(Marquardt, 1996) 

 2) ปัจจัยในการจัดการความรู้สำาหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีประเด็นอภิปราย ดังนี้

 ดา้นภาวะผูน้ำา พบวา่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าวิชาการและครูปฏิบัติการ
สอนเห็นว่าปัจจัยด้านภาวะผู้นำามีความสำาคัญใน
ระดับมาก สอดคล้องกับความเห็นของผู้บริหาร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เห็นว่าด้านภาวะผู้นำาของ 
ผู้บริหารมีความสำาคัญอยู่ ในระดับมากที่สุด 
(เสนาะ กลิ่นงาม, 2551 ; Morey, Maybury,  
Thuraisingham, 2001 ; Sallis & Jones, 2002) 
โดยผู้นำาจะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจคุณค่าของ
ความรู้และสนับสนุนให้เกิดนโยบายหรือกลยุทธ์
ต่างๆ ในการบริหารความรู้โดยผู้นำาต้องทุ่มเท
ความพยายามและอุทิศตนเพื่อเป็นแบบอย่าง 

 ด้านกลยุทธ์ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าวิชาการและครูปฏิบัติการ
สอนเห็นว่าปัจจัยด้านกลยุทธ์มีความสำาคัญใน
ระดับมาก สอดคล้องกับผลการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยที่มีการใช้กลยุทธ์ในระดับมาก   
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(Coukos - Semmel, 2002) ซึ่งกลยุทธ์ในการ
จัดการความรู้ เป็นองค์ประกอบที่สำาคัญที่สุด 
(Keyser, 2004) 

 ด้านโครงสร้าง พบว่า ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าวิชาการและครู
ปฏิบัติการสอนมีความเห็นว่าปัจจัยด้านโครงสร้าง
มีความสำาคัญในระดับมาก สอดคล้องกับความ
เห็นพนักงานองค์การเอกชนท่ีมีความตระหนักถึง 
คุณค่าและความจำาเป็นของการจัดการความรู้  
โดยให้ความร่วมมือในการทำากิจกรรมต่างๆ  
(กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์, 2546) องค์ประกอบ
ท่ีส่งผลต่อความสำาเร็จที่สำาคัญ คือโครงสร้าง
องค์การ (Morey, Maybury, & Thuraisingham, 
2001) 

 ด้านวัฒนธรรม พบว่า ผู้บริหารสถาน
ศกึษา ครปูฏบิตัหินา้ทีห่วัหนา้วชิาการและครปูฏบิตัิ
การสอนมคีวามเหน็วา่ปจัจยัดา้นวฒันธรรมมคีวาม
สำาคัญในระดับมาก สอดคล้องกับความเห็นของ 
ผูบ้รหิารสถาบนัราชภฏัทีเ่หน็วา่การมสีว่นรว่มของ
สมาชิก การที่บุคลากรมีความไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน (เสนาะ กลิ่นงาม, 2551) ในการจัดการความ
รู้องค์ประกอบที่สำาคัญ คือวัฒนธรรมองค์การ 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวัฒนธรรม
องค์การเป็นองค์ประกอบท่ีสำาคัญท่ีสุด (Keyser, 
2004) 

 ด้านเทคโนโลยี พบว่า ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าวิชาการ และครู
ปฏิบตักิารสอนมคีวามเหน็วา่ปจัจยัดา้นเทคโนโลยี
มีความสำาคัญในระดับมาก สอดคล้องกับความ
เห็นของบุคลากรที่เห็นว่าองค์ประกอบหลักที่
สำาคัญ คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปิยรัตน์  
กาญจนะจิตรา, 2550) การพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูล
ไดง่้าย สะดวก และชว่ยการสือ่สารเชือ่มโยงกันได้
ดียิ่งขึ้น (Coukos – Semmel, 2002)

 ดา้นการวดัผล พบวา่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าวิชาการและครูปฏิบัติการ
สอนมีความเห็นว่าปัจจัยด้านการวัดผลมีความ
สำาคัญในระดับมาก สอดคล้องกับผู้บริหารและครู
ทีเ่หน็ว่าการจดัทำาตวัชีวั้ดการจดัการความรู ้และมี
การประเมินผล (เตือนใจ รักษาพงศ์, 2551) โดย
ให้ความสำาคัญในเรื่องตัวชี้วัดที่ชัดเจนสามารถ
วัดการจัดการความรู้ และช่วยทำาให้ทราบสภาพ
ปัญหาและความต้องการ นำาผลมาพัฒนาเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของการจัดการความรู้ (O’Dell, 
1998 ; Keyser,2004) 

 3) ความสัมพันธ์ของปัจจัยในการจัดการ
ความรู้กับกระบวนการจัดการความรู้สำาหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีประเด็นอภิปราย ดังนี้

 ความสัมพันธ์ของปัจจัยในการจัดการ
ความรู้กับกระบวนการจัดการความรู้สำาหรับ 
สถานศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบว่า มีความสัมพันธ์กันในทุกด้าน สอดคล้อง
กับ ปัทมาวรรณ สิงห์ศรี (2551) องค์การจะ
ประสบความสำาเร็จในการจัดการความรู้จะต้อง
มี บรรยากาศองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศ คน
และวัฒนธรรมองค์การซึ่งส่งผลต่อการจัดการ
ความรู้ (Hlupic; Pouloudi; & Rzevski, 2002) 
ผู้นำามีกลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่ดี 
(Chen, 2004) สำาหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
จดัการความรูส้ำาหรบัสถานศกึษาขนาดเลก็ในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า มีตัวแปรที่มีอิทธิพล
ต่อการจัดการความรู้ 5 ปัจจัย ได้แก่ กลยุทธ์ 
เทคโนโลยี การวัดผล วัฒนธรรม และภาวะผู้นำา 
สอดคลอ้งกบัปยิรตัน ์กาญจนะจติรา (2550) และ
ปัทมาวรรณ สิงห์ศรี (2551) ปัจจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อความสำาเร็จในการจัดการความรู้ คือปัจจัย 
เกี่ยวกับวัฒนธรรม และการได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริหารระดับสูง (สรสิริ วรวรรณ, 2548)
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ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

 ผูบ้ริหารสถานศกึษา ควรมกีารนำารปูแบบ
การจัดการความรู้สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่การปฏิบัติอย่าง

จริงจัง เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดการ
ความรู้ของโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียน
มัธยมศึกษา เพื่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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การเปรียบเทียบผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนแบบ
โยนิโสมนสิการ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 
Comparisions of Effects of Learning with Courseware and 
Learning Yonisomanasikan Approach on Principles of Buddist 
Dhamma on Learning Achievement and Critical Thinking of 
Prathomsuksa 4 Students 

พระแดนชัย สว่างเพราะ,1 ไชยยศ เรืองสุวรรณ,2 ไพฑูรย์ สุขศรีงาม3

Danchai Sawangpror,1 Chaiyot Ruangsuwan,2 Paitool Suksringarm3

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนี
ประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียน และการเรียนแบบโยนิโสมนสิการ ที่พัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน และการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ กอ่นเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีน
และการเรียนแบบโยนิโสมนสิการ และ 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ของนักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและการเรียนแบบโยนิโสมนสิการ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จังหวัดขอนแก่น 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำานวน 74 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองที่ 1 จำานวน 37คน เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน กลุ่มทดลอง
ที่ 2 จำานวน 37 คน เรียนแบบโยนิโสมนสิการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 1) โปรแกรม 
บทเรียน 2) แผนการเรียนการสอนแบบโยนิโสมนสิการ 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ  
4) แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4 ด้าน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน paired t-test, F-test (one-way MANCOVA และ one-way ANCOVA)

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

 1. โปรแกรมบทเรยีน เรือ่ง หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 มปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ 83.24/82.43 

 2. โปรแกรมบทเรียน และแผนการเรียนแบบโยนิโสมนสิการที่พัฒนาขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผล 
เท่ากับ 0.7153 และ 0.5015 

 3. นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยโปรแกรมบทเรยีนและนกัเรยีนทีเ่รยีนแบบโยนโิสมนสกิาร มคีะแนนเฉลีย่
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน และการคดิอย่างมีวจิารณญาณโดยรวม และเปน็รายดา้น 4 ดา้น คอื ดา้นความ
สามารถในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ด้านความสามารถในการระบุเหตุผลที่อยู่เบื้อง
หลัง ด้านความสามารถในการสรุปอ้างอิงแบบนิรนัย และด้านความสามารถในการลงสรุปแบบอุปนัย 
เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบ
โยนิโสมนสิการอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่เรียนแบบโยนิโสมนสิการมีการคิด
อยา่งมวีจิารณญาณ โดยรวมและเปน็รายดา้น 2 ดา้น คอื ดา้นความสามารถในการระบเุหตผุลทีอ่ยูเ่บือ้ง
หลัง และด้านความสามารถในการสรุปอ้างอิงแบบนิรนัย สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

คำาสำาคัญ: โปรแกรมบทเรียน การเรียนแบบโยนิโสมนสิการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

Abstract
 This research aimed to 1) develop a courseware on Principles of Buddhist Dhamma, 
the Buddhism subjects for Prathomsueksa 4 students, with a required efficiency of 80/80,  
2) determine the effectiveness indices of the developed a courseware and using the learning  
Yonisomanasikan approach, 3) compare pretest and posttest learning achievement and  
critical thinking of the students who learned using the courseware and using the learning 
Yonisomanasikan approach and 4) compare learning achievement and critical thinking  
of the students who learned using the courseware and using the learning Yonisomanasikan  
approach. The samples used in this study were 74 Prathomsueksa 4 students attending  
Thetsabansuansanuk School, Khon Kaen Province, in the first semester of academic year 
2553, obtained from the purposive sampling and were divided into two groups: experimental 
group 1 of 37 students learning courseware and experimental group 2 of 37 students learning 
Yonisomanasikan approach. Instruments used in this study were: 1) a courseware on Principles 
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of Buddhist Dhamma, 2) lesson plans for Yonisomanasikan approach, 3) an achievement 
tests, and 4) a test of 4 elements critical thinking using the Thansita Inta (2545: 64-77). The 
statistics used in the study were mean, standard deviation, percentage, paired t-test F-test 
(one-way MANCOVA, and one-way ANCOVA). 

 The results of the study were as follows: 

 1. The developed courseware on Principles of Buddhist Dhamma for Prathomsuksa 4 
had and efficiency of 83.24/82.43. 

 2. The developed courseware and Yonisomanasikan approach had effectiveness indices 
of 0.7153 and 0.5015, respectively.

 3. The students who learned using the developed courseware and those students  
who learned using learning Yonisomanasikan approach had the mean score of learning  
achievement and critical thinking as a whole and four areas: the ability to determine  
credibility of sources, ability to identify the reasons behind this, the ability of deductive 
inference, and the ability of inductive conclusion, increased from pretest at the .05 level of 
significance. 

 4. The students who learned using courseware had high learning achievement  
than those students who learned using learning Yonisomanasikan approach at the .05 level 
of significance and the students who learned using learning Yonisomanasikan approach of 
critical thinking. as a whole and two areas: the ability to identify the reasons behind this, and 
the ability of deductive inference, higher than those students who learned using courseware 
at the .05 level of significance.

Keywords: courseware, Yonisomanasikan approach, learning Achievement, critical thinking 

บทนำา
 วิชาพระพุทธศาสนาเป็นหลักสูตรการ
ศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีขึ้นเพื่อ
เป็นการส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 
เป็นเหตุให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จำาเป็นต้องจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธ
ศาสนา สภาพการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาใน
ปัจจุบันนักวิชาการทุกท่านให้ความเห็นว่า มีความ
ล้มเหลวทั้งระบบ วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน

ล้มเหลวทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในภาค
ทฤษฎีผู้เรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจต่อหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนา ทางด้านปฏิบัตินักเรียนไม่
สามารถเปลี่ยนพฤติกรรม หรือละลายพฤติกรรม
ไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากวิชาพระพุทธ
ศาสนาในโรงเรียนถูกปล่อยปละละเลยมาเป็น
ระยะเวลาที่ยาวนาน ด้านบุคลากรครูเป็นปัญหา
ที่นักวิชาการแสดงความเห็นมากที่สุด ครูสอน
วิชาพระพุทธศาสนาขาดทั้งความรู้และทักษะใน 
การสอนพระพุทธศาสนา มีความเข้าใจผิดใน 



Journal of Education, Mahasarakham University 115 Volume 6 Number 3 July - September 2012

หมู่ผู้บริหารการศึกษาว่าวิชาพระพุทธศาสนา
เป็นวิชาท่ีสอนง่าย จึงทำาให้ผู้บริหารส่วนใหญ่จัด
ครูสอนที่ไม่มีความชำานาญไปสอนวิชาพระพุทธ
ศาสนา ยิ่งทำาให้การเรียนการสอนวิชาพระพุทธ
ศาสนาตกต่ำามากยิ่งขึ้น ด้านผู้รับการศึกษากำาลัง
มีปัญหาเรื่องความอ่อนแอทางจริยธรรมเป็น
อย่างมากในสังคมไทยวิชาพระพุทธศาสนาไม่มี
อิทธิพลที่จะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีได้ และ
นกัเรยีนสว่นใหญไ่มไ่ดส้นใจทีจ่ะเรยีนวชิาพระพทุธ
ศาสนาในฐานะที่จะนำาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจำาวันได้ (วรเชษฐ ชัยวรพล, 2550: 
181) การสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนจำาเป็น
ต้องใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอนธรรม
เน่ืองจากวิชาธรรม เป็นนามธรรม ถ้าไม่ใช้สื่อ
และอปุกรณ์กย็ากทีผู้่เรยีนจะเข้าใจ ผู้เรยีนจะรูส้กึ
เบือ่หนา่ยวชิาธรรม เพราะฉะนัน้การสอนธรรมท่ีด ี
ต้องมีสื่อและอุปกรณ์ (พระเทพโสภณ (ประยูร  
ธมฺมจิตฺโต), 2547: 40)

 โปรแกรมบทเรียนเป็นนวัตกรรมที่
สามารถแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอน ทำาให้การเรียนการสอนมีคุณภาพสูง
ขึ้น อีกทั้งผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองโดย
ปราศจากข้อจำากัดทางด้านเวลาและสถานที่โดย
เฉพาะผู้ที่เรียนอ่อนสามารถใช้โปรแกรมบทเรียน
เรยีนเพิม่เตมินอกเวลาได้ (ถนอมพร เลาหจรสัแสง,  
2541: 7, 13) โปรแกรมบทเรียนเป็นสื่อการสอน
แบบมัลติมิเดีย จึงนับได้ว่าเป็นตัวกลางที่สำาคัญ
ท่ีครูสามารถจะนำาเข้ามาใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาใน
การเรียนการสอนได้ โปรแกรมบทเรียนช่วยให้ 
ผู้เรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรียนดขีึ้น และมีความ
คงทนในการเรียนมากกว่านักเรียนที่เรียนตาม
คู่มือครู (วีรยา สิงห์อาจ, 2550: 75) การเรียน
การสอนด้วยโปรแกรมบทเรียน จึงเป็นวิธีสอน
อีกรูปแบบหนึ่งท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียน
การสอน วิชาพระพุทธศาสนา ที่ทำาให้นักเรียน

เรียนรู้และเข้าใจได้ลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ด้วยคุณสมบัติหลายๆ ด้าน  
เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับสนองตอบต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนได้ปฏิบัติเองอย่าง
สนุกสนานไดร้บัการเสรมิแรงทนัท ีสามารถอธิบาย
สิง่ทีเ่ปน็นามธรรมใหม้องเหน็เปน็รปูธรรมไดอ้ยา่ง
ชดัเจน สามารถเรา้ความสนใจตอบสนองตอ่ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและสามารถสร้างเจตคติ
ที่ดีในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา (ถนอมพร  
เลาหจรัสแสง, 2545: 68)

 การสอนแบบโยนิโสมนสิการเป็นการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธีที่สามารถฝึกฝน
นักเรียนให้รู้จักการคิดจนเกิดความรู้แจ้งเป็น
สัมมาทิฏฐิ และเป็นกระบวนการเรียนการสอน
ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน การจัด
บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ธาตรุู ้(คณะอนกุรรมการปฏริปูการเรยีนรู,้ 2543: ง)  
โดยมีครูเป็นกัลยาณมิตรคอยชี้แนะแนวทาง
และสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีความสุข เพื่อ
นำานักเรียนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ (สุมน 
อมรวิวัฒน์, 2542: 8) ซึ่งครูต้องสอนให้จำา ทำาให้ดู  
อยู่ให้เห็น โดยตัวครูต้องสอนวิธีแสวงหาความรู้  
และสอนให้นักเรียนรู้จักเลือกสรรค์ ค้นคว้า
หาความรู้จากแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีหลากหลาย
ฝึกนักเรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่นักเรียน การสอนให้นักเรียนคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเป็น คือ การคิดแบบ
โยนโิสมนสกิาร (พระราชวรมนุ ี (ประยรู ธมมฺจติโฺต),  
2543: 2-18) จึงเห็นได้ว่าการเรียนรู้โดยการสอน
ตามแนวโยนิโสมนสิการ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนทีด่ขีึน้แลว้ ยงัปลกูฝงัและสรา้งเสรมิ
ทักษะการคิดที่หลากหลาย คิดโดยแยบคายให้กับ
ผู้เรียนได้เกิดเป็นลักษณะนิสัย ปรุงแต่งเป็นคนที่
มีคุณภาพทั้งทางกาย และปัญญาที่รู้แจ้ง ทำาให้
นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยวธิสีอนตามแนวโยนโิสมนสกิาร 
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มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน และมทีกัษะการคดิแบบ
โยนิโสมนสิการ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง (อาลัย พรหมชนะ, 2541: 53)

 ด้วยเหตุผลและหลักการดังที่กล่าวมา
แล้ว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การเปรียบเทียบ
ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียน
แบบโยนิโสมนสิการเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเป็นแนวทาง
การพัฒนาโปรแกรมบทเรยีนมาใชใ้นกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการศึกษาต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา วิชาพระพุทธ
ศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80

 2. เพื่ อหาค่ า ดัชนีประสิทธิผลของ
โปรแกรมบทเรียน และการเรียนแบบโยนิโส
มนสิการ ที่พัฒนาขึ้น

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนเรียน
และหลงัเรยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนและการเรียน
แบบโยนิโสมนสิการ 

 4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีน และการคดิอย่างมีวจิารณญาณของนกัเรียน
ที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและการเรียนแบบ
โยนิโสมนสิการ 

สมมุติฐานของการวิจัย
 1. นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบท
เรียน และนักเรียนที่เรียนแบบโยนิโสมนสิการ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 2. นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบท
เรียน และนักเรียนที่เรียนแบบโยนิโสมนสิการ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณแตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล
สวนสนุก สำานักการศกึษาเทศบาลขอนแกน่ อำาเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2553 จำานวน 350 คน จาก 8 ห้อง กลุ่มตัวอย่าง 
คอื นักเรยีน จำานวน 74 คนไดม้าจากการเลอืกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) และแบ่งออกเป็น 
กลุ่มทดลองที่ 1 จำานวน 37 คน ได้แก่ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4/2 เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน และ
กลุ่มทดลองที่ 2 จำานวน 37 คน ได้แก่ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4/7 เรียนแบบโยนิโสมนสิการ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ ใช้ ได้แก่ 1) โปรแกรม 
บทเรียน 2) แผนการสอนที่จัดการเรียนการสอน
แบบโยนิโสมนสิการ 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน ชนดิปรนยั4 ตวัเลอืก จำานวน 30 ขอ้ 
มีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ .27 ถึง .70 ค่าอำานาจ
จำาแนก ตัง้แต ่.25 ถงึ .60 และคา่ความเชือ่มัน่ .83 
4) แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณใช้ 
ของ ธัญสิตา อินถา (2545: 64-77) ซึ่งเป็นแบบ
ปรนยั 3 ตวัเลอืก จำานวน 54 ขอ้ องิรปูแบบมาจาก 
Cornell Critical Thinking Level X โดยยึดทฤษฎี
ของเอนนิส (Ennis, 1985) มีค่าความยากระหว่าง 
.22-.78 ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .20-.83 และ 
ค่าความเชื่อมั่น .84 
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 การดำาเนินการวิจัย

 1. ให้กลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม ทำาแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบ
ทดสอบวัดความคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน 
(pre-test) 

 2. ใหก้ลุม่ทดลองที ่1 เรยีนดว้ยโปรแกรม
บทเรยีน กลุม่ทดลองที ่2 เรยีนแบบโยนโิสมนสกิาร 
การเรียนของทั้ง 2 กลุ่ม ใช้เวลา 18 ชั่วโมง รวม 
9 วัน วันละ 2 ชั่วโมง 

 3. ให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มทำาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัด
ความคดิอยา่งมวีจิารณญาณหลงัเรยีน (post-test) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียน ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับก่อน
เรียน

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วเิคราะห์หาประสทิธภิาพของโปรแกรม
บทเรียน โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และร้อยละ

  2. วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล ของ
โปรแกรมบทเรยีน และแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ
โยนิโสมนสิการ โดยการใช้สูตรคำานวณหาค่าดัชนี
ประสิทธิผล

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ กอ่นเรยีนและหลงั
เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
และการเรียนแบบโยนิโสมนสิการ โดยใช้ paired 
t-test 

 4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีนทีเ่รยีน
ด้วยโปรแกรมบทเรียนและการเรียนแบบโยนิโส
มนสิการ โดยใช้ F-test (one - way MANCOVA 
และ one – way ANCOVA) 

ผลการวิจัย
 1. โปรแกรมบทเรียน เรื่อง หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.24/82.43 

 2. โปรแกรมบทเรียน และแผนการ
เรียนแบบโยนิโสมนสิการที่พัฒนาขึ้นมีค่าดัชนี
ประสทิธผิล เทา่กบั 0.7153 และ 0.5015 แสดงว่า
นกัเรยีนมคีวามกา้วหนา้ในการเรยีนรอ้ยละ 71.53 
และร้อยละ 50.15 ตามลำาดับ

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
และนกัเรยีนทีเ่รยีนแบบโยนโิสมนสกิาร มคีะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณโดยรวม และเป็นรายด้าน 4 ด้าน 
คอื ดา้นความสามารถในการพจิารณาความน่าเชือ่
ถือของแหล่งข้อมูล ด้านความสามารถในการระบุ
เหตุผลที่อยู่เบื้องหลัง ด้านความสามารถในการ
สรุปอ้างอิงแบบนิรนัย และด้านความสามารถใน
การลงสรุปแบบอุปนัย เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียน
แบบโยนิโสมนสิการอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 และนักเรยีนทีเ่รยีนแบบโยนิโสมนสกิาร
มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยรวมและเป็น 
รายด้าน 2 ด้าน คือ ด้านความสามารถในการระบุ
เหตุผลที่อยู่เบื้องหลัง และด้านความสามารถใน
การสรุปอ้างอิงแบบนิรนัย สูงกว่านักเรียนที่เรียน
ด้วยโปรแกรมบทเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

อภิปรายผล
 1. โปรแกรมบทเรยีน เรือ่ง หลกัธรรมทาง
พระพทุธศาสนา ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 ทีพ่ฒันาขึน้
มปีระสทิธิภาพเทา่กบั 83.24/82.43 หมายความว่า 
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นักเรียนที่เรียนจากโปรแกรมบทเรียน มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทำาแบบฝึกหัด ร้อยละ 83.24 และมี
คะแนนเฉลีย่จากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนหลังเรียน ร้อยละ 82.43 แสดงว่าโปรแกรม
บทเรียนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 ที่กำาหนดไว้ การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่น
น้ี อาจเน่ืองมาจากโปรแกรมบทเรียนที่ ผู้วิจัย
สร้างขึ้นได้พัฒนาตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาโปรแกรมบทเรยีนของ ไชยยศ เรอืงสวุรรณ  
(2551: 116-126) อย่างเป็นระบบตามลำาดับ 
ขั้นทั้ง 5 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์ (analyze)  
2) ออกแบบ (design) 3) พัฒนา (develop) 
4) นำาไปใช้/ทดลองใช้ (implement/tryout) 
5) ประเมินและปรับปรุงแก้ไข (evaluate and 
revise) โดยทุกขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม
บทเรยีนไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูม้ปีระสบการณ์
ด้านโปรแกรมบนเรยีน และคณะกรรมการควบคมุ
อย่างเป็นขั้นตอน และได้นำาไปทดลองใช้ปรับปรุง
จนทำาให้โปรแกรมบทเรียน ที่สร้างขึ้นมีความ 
น่าสนใจ จึงทำาให้ประสิทธิภาพของโปรแกรม 
บทเรียน สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วีรยา สิงห์อาจ (2550: 75) พบว่า  
โปรแกรมบทเรียนเรื่อง การเขียนสะกดคำาตรง
ตาม มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.20/83.06 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของนันทิยา นนท์อาสา 
(2551 :136) พบว่า โปรแกรมบทเรียนเรื่อง  
งานใบตอง กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 87.01/86.88 

 2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้

 2.1 ดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรม 
บทเรียน เร่ืองหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา มีคา่
เท่ากับ 0.7153 หมายความว่า หลังการเรียนด้วย

โปรแกรมบทเรยีนแลว้ นกัเรยีนมคีวามกา้วหน้าใน
การเรียนร้อยละ 71.53 การที่ผลการวิจัยปรากฏ
เช่นนี้อาจเนื่องมาจาก โปรแกรมบทเรียนเป็นสื่อ
การเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งที่
ใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนำาเสนอ
สือ่ประสมที่ไดจ้ากขอ้ความ ภาพนิง่ แผนภมู ิกราฟ 
ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และเสียง เพื่อถ่ายทอด
เนื้อหาบทเรียนหรือหาความรู้ในลักษณะที่ใกล้
เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด โดยที่
โปรแกรมบทเรียนจะนำาเสนอเน้ือหาทีละหน้าจอ 
และเนื้อหาในโปรแกรมบทเรียน จะได้รับการ
ถา่ยทอดในลกัษณะทีแ่ตกตา่งกนัออกไป ซึง่ขึน้อยู่
กับโครงสร้างของเนื้อหาเป็นเป้าหมายสำาคัญ คือ 
สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ และกระตุ้นให้
ผู้ใช้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
กับเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ ของโปรแกรมบท
เรียน นอกจากนี้ โปรแกรมบทเรียน ยังเป็นสื่อที่
สามารถประเมนิผลและตรวจสอบความเขา้ใจของ
ผูใ้ชง้านไดอ้กีดว้ย (ธรีพงษ ์มงคลวุฒิกลุ, 2550: 1) 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญทัศน์ แจ่มจันทรา 
(2551: 67) พบว่า โปรแกรมบทเรียน เรื่องมนุษย์
กบัสิง่แวดลอ้ม ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 
มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8398 และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของทิวากร ศรีตะวัน (2551: 115) 
พบว่า การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง
เรื่องระบบสุริยะและพลังงานแสง ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
72.18 

 2.2 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ เรื่องหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา มีค่าเท่ากับ 0.5015 หมายความ
ว่า หลังการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
โยนิโสมนสิการแล้ว นักเรียนมีความก้าวหน้าใน
การเรียนร้อยละ 50.15 ทั้งนี้ก็เพราะกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการเป็นการสอนที่เน้นให้



Journal of Education, Mahasarakham University 119 Volume 6 Number 3 July - September 2012

นักเรียนเกิดปัญญาด้วยปัจจัยสำาคัญ 2 อย่าง คือ 
ปจัจยัภายนอก และปจัจยัภายใน ซึง่ปจัจยัภายนอก 
คือ ปรโตโฆษะ หมายถึง การเรียนพระสูตร และ
ศาสตร์ต่างๆ จากครู และแหล่งข้อมูลนอกตัวด้วย
การที่ครูเป็นกัลยาณมิตรของนักเรียน ซึ่งเป็น
ปัจจัยภายนอกที่สำาคัญ (พระราชวรมุนี (ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต), 2543: 2-18) จึงเห็นได้ว่าการเรียน
รู้โดยการใช้วิธีสอนตามแนวพุทธวิธีจะช่วยเสริม
สร้างให้คนเกิดสติปัญญาที่ทำาให้เกิดความรู้แจ้ง
เห็นจริง ด้วยเหตุผลที่จะนำาไปสู่การกระทำา ทำาให้
นักเรียนสามารถรู้จักคิดแยกแยะเหตุการณ์ต่างๆ 
ได้เพราะอาศัยบรรยากาศ และสถานการณ์ต่างๆ  
เป็นสิ่งเร้ากระตุ้นในการคิด และตอบคำาถาม  
การเรียนรู้จึงพัฒนาการขึ้นสามารถคิดอย่างมี 
วิจารณญาณ ละเอียดรอบคอบ คิดได้เร็วกว่า
ปกติเป็นสิ่งมาช่วยส่งผลให้การทำาแบบทดสอบ 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไดค้ะแนนสงู ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานค้นคว้าของพระมหาประทีป เกษรอินทร์ 
(2550: 121) พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบสร้าง
ศรัทธาและโยนิโสมนสิการ เรื่อง ไตรสิกขา  
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 มีค่าดัชนปีระสทิธิผลเท่ากับ 
0.6235 

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
และนกัเรยีนทีเ่รยีนแบบโยนโิสมนสกิาร มคีะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณโดยรวม และเป็นรายด้าน 4 ด้าน 
คือ ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชื่อถือ
ของแหลง่ขอ้มลู ความสามารถในการระบเุหตผุลท่ี
อยูเ่บือ้งหลงั ความสามารถในการสรปุอ้างอิงแบบ
นรินยั ความสามารถในการลงสรปุแบบอปุนยั เพิม่
ขึน้จากกอ่นเรียนอย่างมีนยัสำาคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 
.05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 การที่ 
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้  อาจเป็นเพราะว่า
โปรแกรมบทเรียนที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นสามารถ

พัฒนาการ เรี ยนรู้  ของผู้ เ รี ยนได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะโปรแกรมบทเรียน
ที่สร้างขึ้นเป็นบทเรียนประเภทสอนเนื้อหา  
ซึง่ผูว้จิยัไดอ้อกแบบและเสนอเนือ้หาในหนว่ยยอ่ยๆ 
ในปริมาณที่เหมาะสมกับความยากง่ายกิจกรรม
การเรียนจากบทเรียนจึงคล้ายกับการเรียนการ
สอนจริงในชั้นเรียน บทเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ควบคุมการเรียนด้วยตนเองและมีการให้ข้อมูล
ปอ้นกลบัทีเ่หมาะสม (ไชยยศ เรอืงสวุรรณ, 2552: 
121-150) ส่วนการสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
เป็นการสอนที่เน้นให้นักเรียนเกิดปัญญาด้วย
ปจัจยัสำาคญั 2 อยา่ง คอื ปจัจยัภายนอกและปจัจยั
ภายใน ซึ่งปัจจัยภายนอกคือ ปรโตโฆสะ หมายถึง 
การเรียนพระสูตร และศาสตร์ต่างๆ จากครู และ
แหลง่ขอ้มลูนอกตวั ดว้ยการทีค่รเูปน็กลัยาณมติร
ของนักเรียนซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่มีความ
สำาคัญ การสอนแบบโยนิโสมนสิการ ครูจึงเป็น
คนสำาคัญที่สามารถจัดสภาพแวดล้อม แรงจูงใจ 
และวิธีสอนให้ผู้เรียนเกิดศรัทธาที่จะเรียนรู้และ
ได้ฝึกฝนวิธีคิดโดยแยบคาย นำาไปสู่การปฏิบัติจน
ประจกัษจ์รงิ (พระราชวรมนุ ี(ประยรู ธมมฺจติโฺต),  
2543: 2-18) จึงส่งผลให้นักเรียนที่เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรยีนและทีเ่รยีนแบบโยนโิสมนสกิาร 
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและมทีกัษะการคดิอยา่ง
มีวิจารณญาณที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ฉัตรชนัฐ คณานิตย์ธนกิจ (2551: 93-94) 
ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง พื้นฐานงานศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการ
เรียนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียน
ด้วยโปรแกรมบทเรียน มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน 
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยนกัเรยีน
มีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 57 และมีคะแนน
เฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะโดยรวม  
และเป็นรายด้าน 4 ด้าน คือ ความคิดคล่อง  
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ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิด
ละเอยีดลออ เพิม่ขึน้จากกอ่นเรยีน อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกับงานวจัิยของ วาร ี 
รักหะบุตร (2552: 105) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบ 
ผลการเรียนรู้ เรื่องนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปีที ่6 ทีเ่รยีน ดว้ยโปรแกรมบทเรยีน
แบบฝึกปฏิบัติกับการเรียนแบบปกติ ผลการวิจัย
พบวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยโรแกรมบทเรยีนแบบฝกึ
ปฏิบัติมีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .01 และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของอาลัย พรหมชนะ (2541: 53)  
ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และ ทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 ในการเรียนวิชา ส 0411 พระพุทธศาสนา 
เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยวิธี
สอนตามแนวโยนิโสมนสิการ ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีทักษะ
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ เรื่องหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 4. นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียน
แบบโยนิโสมนสิการอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 และนกัเรยีนท่ีเรียนแบบโยนโิสมนสกิาร
มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยรวมและเป็น
รายด้าน 2 ด้าน คือ ด้านความสามารถในการ
ระบุเหตุผลที่อยู่เบื้องหลัง และด้านความสามารถ
ในการสรุปอ้างอิงแบบนิรนัย มีคะแนนเฉลี่ย  
สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2

 การท่ีผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้  อาจ
เป็นเพราะว่าโปรแกรมบทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
สามารถสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีนไดโ้ดยการตอบ
สนองต่อผู้เรียนเมื่อผู้เรียนตอบคำาถามได้ถูกต้อง

ก็จะมีปฏิสัมพันธ์กลับทันที บทเรียนมีทั้งภาพ สี 
เสยีงและมกีารเคลือ่นไหวทีส่ามารถเรา้ความสนใจ 
นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังได้คำานึงถึงการออกแบบ
หน้าจอ ประกอบ ด้วยองค์ประกอบของข้อความ 
องค์ประกอบด้านภาพและกราฟิก องค์ประกอบ
ด้านเสียง และองค์ประกอบด้านการควบคุมหน้า
จอที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาและสอดคล้องกับ 
การออกแบบสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2552: 53-79) จึงทำาให้
นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนมผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนมากกว่านักเรียนที่เรียนแบบโยนิโส
มนสิการ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Caforio 
(1994: 422) ไดศ้กึษาการใชค้อมพวิเตอรช์ว่ยสอน
เป็นเครื่องมือในการเสริมการเรียนรู้ในลักษณะ
ติวเตอร์ (Tutorial) เพิ่มเติมจากการเรียนการ
สอนแบบปกติ สำาหรับนักเรียนวิชาชีพเสริมสวย 
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ ได้รับการเรียน 
เพิ่มเติมจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคะแนน 
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้
เรยีนจากคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน และสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจัยของ นันทิยา นนท์อาสา (2551: 136) 
ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียน เรื่องงาน
ใบตอง ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 ระหว่าง
การเรยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีน กบัการเรยีนแบบ
โครงงาน ผลการวิจยัพบว่า ผลการเปรยีบเทยีบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องงานใบตอง กลุ่มสาระ
การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยชีัน้ประถม
ศกึษาปทีี ่5 นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีน 
สูงกว่าการเรียนแบบโครงงาน อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

 และนักเรยีนทีเ่รยีนแบบโยนโิสมนสกิารมี
การคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรียนที่เรียน
ดว้ยโปรแกรมบทเรยีน ทีเ่ปน็เชน่นีอ้าจเปน็เพราะวา่  
ก่อนเรียนครูให้นักเรียนได้ปฏิบัติ สวดมนต์ 
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ไหว้พระ นั่งสมาธิภาวนา ส่วนกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบโยนิโสมนสิการก็จัดให้นักเรียนได้
ศึกษาเป็นกลุ่มแบบสามัคคี ช่วยเหลือกัน โดยครู
คอยแนะนำาบา้ง และการสอนแบบโยนโิสมนสกิาร
เป็นวิธีการสอนที่ประยุกต์มาจากวิธีคิดตามหลัก
พุทธธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ โดยมี
ลักษณะบูรณาการวิธีคิดที่หลากหลาย คือวิธีคิด 
แบบสืบสาวเหตุ ปัจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะ 
ส่วนประกอบ วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก  
และวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม หรือคิดใน
ทางบวก ทำาให้นักเรียนมีรูปแบบการคิดที่ชัดเจน 
บางวิธี ได้แสดงขั้นตอนการคิดแต่ละขั้นตอน 
ทำาให้นักเรียนได้ฝึกคิดในแต่ละสถานการณ์ พระ
เทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), (2537: 41-140)  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระชาติชาย  
บุญบาล (2549: 78) ได้ศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่องเบญจศีล ที่สอนตามวิธีสอนแบบ
ไตรสกิขากบัแบบโยนโิสมนสกิาร ผลการวจิยัพบวา่ 
การใชเ้หตผุลเชงิจรยิธรรมของนกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 5 เรื่องเบญจศีล ที่สอนตามวิธีสอน
แบบโยนิโสมนสิการสูงกว่าแบบไตรสิกขาอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโปรแกรม
บทเรียน

 1.1 ในการสร้างโปรแกรมบทเรียนควร
คำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ ผู้เรียน 
ให้มากที่สุด

  1.2 ควรศึกษาโปรแกรมต่างๆ ที่สามารถ
สนับสนุนการใช้งานในโปรแกรมหลักที่ใช้สร้าง

โปรแกรมบทเรียน เช่น โปรแกรม Sothink 
Glanda2004 โปรแกรม Flash MX โปรแกรม 
Adobe ImageReadyCS ซึ่งใช้ในการสร้างภาพ
เคลื่อนไหว และการตกแต่งปุ่มต่างๆ โปรแกรม
ที่ใช้ในการอัด ตกแต่งและแปลงไฟล์เสียง เช่น 
โปรแกรม Cubase โปรแกรม SoundForge 6.0 
โปรแกรม Nero Wave Editor เพื่อให้บทเรียนน่า
สนใจมากขึ้น

 1.3 แบบทดสอบ และแบบฝึกหัดใน
โปรแกรมบทเรยีนควรมหีลายรปูแบบ เชน่ คำาถาม
แบบเลือกตอบ คำาถามแบบเขียนตอบ แบบฝึก
ปฏิบัติ หรือมีพื้นที่นำาเสนอผลงานจากการค้นคว้า
ของผูเ้รยีน ซึง่จะเหมอืนกบัสภาพจรงิของการเรยีน
ภายในห้องเรียน

 2. ข้อเสนอแนะในการนำาโปรแกรม 
บทเรียนไปใช้

 2.1 ก่อนการใช้โปรแกรมบทเรียน ครู 
ผู้สอนควรจะทำาการศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
ใช้ รายละเอียดของเนื้อหา เพื่อที่จะได้เกิดความ
มั่นใจในการนำาโปรแกรมบทเรียนไปใช้สอนจริง

 2.2 ควรให้นักเรียนใช้หูฟังกรณีที่ต้อง
เรยีนรว่มกนัในชัน้เรยีน เพราะอาจกอ่ใหเ้กดิความ
รำาคาญตอ่เพือ่นรว่มชัน้ จนทำาให้การเรยีนไมบ่รรลุ
ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

 2.3 ก่อนเรียนควรมีการสำารวจและฝึก
ทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
ก่อน เช่น การคลิกเมาส์ การลากเมาส์ เป็นต้น 
เพื่อให้นักเรียนทราบวิธีการที่ถูกต้องและสามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเรียน

 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 3.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม
บทเรียนโดยนำาระบบและรูปแบบทดลองนี้ ไป
ทดลองในกลุ่มสาระศิลปะและการเรียนรู้อื่นๆต่อ
ไป เพื่อหาประสิทธิภาพ และค่าดัชนีประสิทธิผล
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ของโปรแกรมบทเรียน 

 3.2 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการสอน
ด้วยโปรแกรมบทเรยีนกบัรปูแบบการสอนทีห่ลาก
หลาย เช่น การสอนแบบอริยสัจ 4 การสอนแบบ
ไตรสิกขา เป็นต้น

 3.3 ควรมีการวิจัยปัญหาและผลกระทบ
จากการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนของผู้เรียน
ที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น คนพิการทาง
หู คนพิการทางสายตา เพื่อจะได้สร้างและพัฒนา
โปรแกรมบทเรียนให้ตรงกับความต้องการของ 
ผู้เรียน

เอกสารอ้างอิง
คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้. (2543). ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนสำาคัญที่สุด (พิมพ์ครั้งที่ 5). 

กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์พัฒนาศึกษา.

ฉัตรชนัฐ คณานิตย์ธนกิจ. (2551). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่อง	 พื้นฐานงานศิลปะ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 3	 ที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนแบบปกติ.	
วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม. 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ. (2551). การพัฒนาคอร์สแวร์และบทเรียนบนเครือข่าย	 (พิมพ์ครั้งที่ 12). 
มหาสารคาม: ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, มหาสารคาม. 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ. (2552). การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน (พิมพ์ครั้งที่ 13: ปรับปรุงแก้ไข). 
มหาสารคาม: ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, มหาสารคาม. 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2541). คอมพิวเตอร์ช่วยสอน. กรุงเทพฯ: วงกมลโพรดักชัน. 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2545). Designing	 e-Learning	 หลักการออกแบบและการสร้างเว็บเพื่อ 
การเรียนการสอน. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.

ทิวากร ศรีตะวัน. (2551). การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 เรื่อง
ระบบสุริยะและพลังงานแสง	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 ระหว่าง	 การสอนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์	และการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้. วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, มหาสารคาม. 

ธีรพงษ์ มงคลวุฒิกุล. (2550). คู่มือสร้างสื่อมัลติมีเดีย	ด้วย	Authorware	7. นนทบุรี: ไอดีซี อินโฟฯ. 

นันทิยา นนท์อาสา. (2551).	การเปรยีบเทยีบผลการเรยีน	เรือ่งงานใบตอง	ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี	5	ระหวา่งการเรยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีน	กบัการเรยีนแบบโครงงาน. วิทยานิพนธ ์กศ.ม., 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม.

บุญทัศน์ แจ่มจันทรา. (2551). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และความพึงพอใจต่อการเรียน
ดว้ยโปรแกรมบทเรยีนกบัการเรยีนแบบปกต	ิเรือ่งมนษุยก์บัสิง่แวดลอ้ม	ของนกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่	4. วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม.



Journal of Education, Mahasarakham University 123 Volume 6 Number 3 July - September 2012

พระชาตชิาย บญุบาล. (2549). การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการใชเ้หตผุลเชงิจรยิธรรม	
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	
เรื่องเบญจศีล	 ที่สอนตามวิธีสอนแบบไตรสิกขากับแบบโยนิโสมนสิการ. วิทยานิพนธ์ ค.ม., 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ลพบุรี.  

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2543). กระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2547). ปาฐกถาพิเศษ:	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ.	
นครปฐม.

พระเทพเวที ประยุทธ์ ปยุตฺโต (2537). วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม	(พิมพ์ครั้งที่ 3).กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์
ปัญญา.

พระมหาประทีป กิตฺติภทฺโท (เกษรอินทร์). (2550). ผลการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสร้างศรัทธาและ
โยนิโสมนสิการ	เรื่องไตรสิกขา	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	ชั้น
ประถมศกึษาปทีี	่5. การศกึษาคน้ควา้อสิระ กศ.ม., มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, มหาสารคาม.

วรเชษฐ ชัยวรพล. (2550). สถานภาพการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย. วารสารศาสนาและ
วัฒนธรรม,	1(1), 171-187.

วารี รักหะบุตร. (2552). การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้	 เรื่องนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่	6	ที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบฝึกปฏิบัติกับการเรียนแบบปกติ.	วิทยานิพนธ์ กศ.ม., 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม.

วีรยา สิงห์อาจ. (2550). การเปรียบเทียบผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนตามคู่มือครู	
เรื่องการเขียนสะกดคำาไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด	ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และความ
คงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4. วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, มหาสารคาม.

สุมน อมรวิวัฒน์. (2542). การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, สุโขทัย.

อาลัย พรหมชนะ. (2541). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่	5	ในการเรียนวิชา	ส	0411	พระพุทธศาสนา	เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	โดยวิธี
สอนตามแนวโยนโิสมนสกิาร. วทิยานพินธ ์ศษ.ม., มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, สโุขทยั.

Ennis, R.H. (October, 1985). “A Logical Basic for Measuring Critical Thinking Skill. “Educational	
Leadership.	43, 2. 45-48.

Caforio, Sylvia T.E. (April, 1994). “Computer-assisted Tutoriil As a Supplementary Learning 
Tool,” Dissertation	Abstracts	International.	32(02): 422.



ผลการเรียนแบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์กับการเรียนแบบ
ปกติ รายวิชา การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
The Effects of Learning through WebQuest-Based Instruction  
and Conventional in Communication and Computer Network  
Course of Advance Certificate Students at Khon Kaen  
Vocational College

อรรณพ ทองธีรกุล,1 เผชิญ กิจระการ,2 ธนกิจ ไชยมาดี3

Unnop Thongteerakun,1 Pachoen Kidrakarn,2 Tanakij Chaimadee3

บทคัดย่อ
 งานวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ 
รายวชิา การส่ือสารข้อมูลและระบบเครอืข่าย 2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถ
ในการคิดสังเคราะห์ ระหวา่งนกัศกึษาทีเ่รยีนดว้ยแบบเรยีนบนเครอืขา่ยแบบเว็บเควสทก์บัการเรยีนแบบ
ปกตแิละ 3) ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ตีอ่แบบเรยีนบนเครอืขา่ยแบบเว็บเควสท ์กลุม่ตวัอยา่ง
ที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) จำานวน 2 ห้องนักศึกษา 56 คน ได้แก่ นักศึกษา 
กลุ่มทดลอง คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่มที่ 1 จำานวน 26 คน ที่เรียนแบบเรียนบน 
เครือข่ายแบบเว็บเควสท์และนักศึกษากลุ่มควบคุม คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่มที่ 2 
จำานวน 30 คนที่เรียนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 4 ชนิด คือ 1) แบบเรียนบนเครือข่ายแบบ 
เว็บเควสท์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบวัดความคิดสังเคราะห์ และ  
4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ 6 ด้าน สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test 
(independent samples)
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 ผลการวิจัยปรากฎดังนี้ 

 1. แบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.38/83.77 และ มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.7137 คิดเป็นร้อยละ 71.37 

 2. นักศึกษาที่เรียนด้วยแบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการคิดสังเคราะห์สูงกว่าการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ในระดับมาก 

คำาสำาคัญ: แบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ การคิดสังเคราะห์ และความพึงพอใจ

Abstract
 The research aimed: 1) to develop the WebQuest-based instruction with an efficiency 
requirement of 80/80 and to find out an effectiveness index of developed WebQuest-based 
instruction in Communication and Computer Network course, 2) to compare the learning 
achievement and the synthetic thinking abilities between students learned by using the 
WebQuest-based instruction and conventional,and 3) to study satisfaction of students toward 
the WebQuest-based instruction. The sample consisted of students in high vocational diploma 
of Khon Kaen Vocational College, selected by the cluster random sampling technique from 
2 classes of 56 students: experimental group with 26 students program in Business Computer 
learned by using the WebQuest-based instruction and control group with 30 students program 
in Business Computer learned by using conventional. Four types of the instruments used in 
the study were: 1) WebQuest-based instruction; 2) a learning achievement test; 3) synthetic 
thinking abilities; and 4) a questionnaire on students satisfaction with WebQuest-based  
instruction which have 6 aspects. The statistics used for analyzing data were mean, standard 
deviation, percentage and t-test (independent samples). 

 The results of the research were as follows: 

 1) the WebQuest-based instruction had an efficiency of 85.38/83.77 and had the 
effectiveness index of 0.7137 or 71.37 percent. 

 2) The students learned using the WebQuest-based instruction showed learning 
achievement and synthetic thinking abilities higher than those students learned using the 
conventional at the 0.01 level of significance. 

 3) The students learned using the WebQuest-based instruction had satisfaction as a 
whole at a high level.

 

Keywords: WebQuest-based instruction, synthetic thinking , satisfaction
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บทนำา
 บทเรียนบนเครือข่ายมีความสำาคัญและ
เป็นส่ืออกีทางเลอืกหนึง่ทีจ่ะชว่ยให้ผู้เรยีนไดเ้ลอืก
เรียนและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ทำาให้คนเรามีความต้องการทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องให้เกิดแรงผลักดันที่จะคิดค้นระบบการ
ศึกษารูปแบบใหม่ๆ ทำาให้เกิดการเชื่อมต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อการสื่อสารเป็นสื่อกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เรียนเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
ไม่จำากัดสถานที่และลดความแตกต่างระหว่าง
บุคคล สามารถทบทวนบทเรียนและเนื้อหาได้
ตลอดเวลา สามารถแลกเปลีย่นข้อคดิเห็นระหวา่ง
ผู้เรียนได้ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2551 : 83-84) 

 เว็บเควสท์เป็นบทเรียนบนเครือข่ายแบบ
หนึ่งท่ีกำาลังเป็นที่นิยมนำามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในปัจจุบัน แบบเรียนบนเครือข่ายแบบ
เว็บเควสท์เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นฐาน ครูผู้สอนหรือผู้ออกแบบบทเรียน ไม่ได้
ทำาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนแต่ฝ่ายเดียว 
แต่เป็นผู้จัดกลุ่มเรียบเรียงและลำาดับความรู้ต่างๆ 
ให้อำานวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้เข้าถึงความรู้ 
นั้นๆ อย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน โดยมุ่ง 
การแก้ปัญหาเป็นสำาคัญ 

 วิธีการของเว็บเควสท์ในการเข้าสู่เนื้อหา
ความรูต้า่งๆ ได้โดยใชต้วัเชือ่มโยงบนหนา้เวบ็เพจ็ 
หลักของกรอบโครงสรา้งเนือ้หาหลกั ทีผู้่ออกแบบ
จัดกลุ่ม เรียบเรียง และลำาดับ ดังที่กล่าวไว้แล้ว
นั้น เชื่อมโยงไปยังแหล่งความรู้อื่นๆในเว็บไซต์อื่น
ที่ผู้สอนหรือผู้ออกแบบพิจารณาเห็นว่า มีเนื้อหา
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดแก่
ผู้เรียน ซึ่งในเว็บเควสท์มีองค์ประกอบ 6 อย่าง 
ดังนี้ คือ ส่วนนำา (introduction) ส่วนภารกิจ 

(task) ส่วนการชี้แหล่งความรู้ (resources) 
ส่วนกระบวนการ (process) ส่วนประเมินผล  
(evaluation) และสว่นสรปุ(conclusion) ชาครติ 
อนันตวัฒนวงศ,์ 2549 : 13 ; อา้งองิมาจาก Lasley, 
Matczynski, and Rowley. 2002 : unpaged) 
ถือว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง

 ผู้ วิจัยได้เห็นความสำาคัญของการนำา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการเรียนการ
สอน โดยได้คำานึงถึงความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถการคิด
สังเคราะห์และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบเรียนบน
เครือข่ายแบบเว็บเควสท์ ของนักศึกษาระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 
ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสารสนเทศ
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน
ต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาแบบเรียนบนเครือข่ายแบบ
เว็บเควสทท์ีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบเรียนบนเครือข่าย
แบบเว็บเควสท์ รายวิชา การสื่อสารข้อมูลและ
ระบบเครือข่าย 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถในการคิดสังเคราะห์
ระหว่างนักศกึษาทีเ่รยีนดว้ยแบบเรยีนบนเครอืขา่ย
แบบเว็บเควสท์กับการเรียนแบบปกติ

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อแบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์
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สมมติฐานของการวิจัย
 นั กศึ กษาที่ เ รี ยนด้ วยแบบเรี ยนบน 
เครือข่ายแบบเว็บเควสท์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนและความสามารถในการคดิสงัเคราะหส์งูกว่า
นักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนแบบปกติ

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็น
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย
อาชวีศกึษาขอนแก่น อำาเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น 
ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำานวน 
56 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาได้มาโดยการ
สุม่แบบกลุ่ม (cluster random sampling) จำานวน 
2 ห้อง 56 คน แล้วสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) จาก 2 ห้อง เป็นกลุ่มทดลอง 26 คน 
และกลุ่มควบคุม 30 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ ใช้ ได้แก่ 1) แบบเรียน 
บนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ 5 หน่วยการเรียน  
2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 5 แผนย่อย  
3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำานวน 
50 ข้อ ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก มีค่าอำานาจจำาแนก
ตั้งแต่ .22 ถึง .58 และความเชื่อมั่น .89 4) แบบ
ทดสอบความสามารถในการคิดสงัเคราะห์ จำานวน 
20 ข้อ ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก มีค่าความยากง่าย
ตัง้แต ่.20 ถงึ .70 มีคา่อำานาจจำาแนกตัง้แต ่.23 ถงึ 
.81 และค่าความเชือ่ม่ัน .92 และ 5) แบบวดัความ 
พึงพอใจ จำานวน 18 ข้อ ชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า (rating scale) 5 ระดับ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 มีค่าเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ 0.89 

 การดำาเนินการวิจัย

 1. นำาแบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บ
เควสท์ รายวิชา การสื่อสารข้อมูลและระบบ
เครือข่ าย ที่พัฒนาแล้วไปติดตั้ งที่ เ ว็บไซต์  
http://202.143.137.118/eLearningKVC/

 2. ทดสอบกอ่นเรยีน (pretest) ทัง้ 2 กลุม่ 
โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียน 

 3. ดำาเนินการทดลองโดย กลุ่มทดลอง
เรียนด้วยแบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ 
และกลุ่มควบคุมเรียนแบบปกติ ใช้เวลาเรียน 
กลุ่มละ 20 ชั่วโมง

 4. ทดสอบหลังเรียน (posttest) ทั้ง 2 
กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนทันทีเมื่อสิ้นสุดการเรียน พร้อมทั้งให้
กลุ่มทดลองทำาแบบวัดความพึงพอใจ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วเิคราะหห์าประสทิธภิาพของแบบเรยีน
บนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ โดยการหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 

 2. วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์โดยการใช้
สูตรคำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล

  3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการคิดสังเคราะห์ ของ
นักศึกษาที่เรียนด้วยแบบเรียนบนเครือข่ายแบบ
เว็บเควสท์กับการเรียนแบบปกติ โดยใช้สถิติ  
t-test (independent samples)

 4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อแบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ โดย
การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย
 1. ประสิทธิภาพของแบบเรียนบน 
เครือข่ายแบบเว็บเควสท์ เท่ากับ 85.38/83.77 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และดัชนีประสิทธิผล
ของแบบเรยีนบนเครอืขา่ยแบบเวบ็ เทา่กบั 0.7137 
แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีความก้าวหน้าในการ
เรียนร้อยละ 71.37

 2. นกัศกึษาทีเ่รยีนดว้ยแบบเรยีนบนเครอื
ข่ายแบบเว็บเควสท์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และมีความสามารถในการคิดสังเคราะห์สูงกว่า
นักศึกษาท่ีเรียนดว้ยการเรยีนแบบปกต ิอย่างมีนยั
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียน
บนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ โดยภาพรวมท้ัง 6 
ด้านอยู่ในระดับมาก (  =4.27) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียง
ลำาดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านรูปแบบและ
ลักษณะของบทเรียน อยู่ในระดับมาก (  =4.41) 
ด้านงานและกิจกรรม อยู่ในระดับมาก (  =4.29) 
ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก (  =4.29) ด้าน
แหล่งค้นคว้า อยู่ในระดับมาก (  =4.26) ด้านการ
ประเมินผล อยู่ในระดับมาก (  =4.19) และด้าน
บทนำา อยู่ในระดับมาก (  =4.15)

อภิปรายผล
 1. แบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บ
เควสท์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.38/83.77 หมายความว่า ผู้เรียนเกิดการเรียน
รู้ระหว่างเรียนเท่ากับ 85.38 ถือเป็นประสิทธิภาพ
ของกระบวนการและทำาให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 83.77 แสดงว่าแบบเรียน
บนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ท่ีผู้วิ จัยได้พัฒนา
ขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลการ
วิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก การประเมิน

ประสิทธิภาพ ได้ทำาเป็นขั้นตอน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านต่างๆ ตรวจสอบทุกขั้นตอน การพัฒนาบท
เรียน การนำาไปใช้และการปรับปรุงแก้ไขตามข้อ
เสนอแนะ จึงถือได้ว่าแบบเรียนบนเครือข่ายแบบ
เว็บเควสท์ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ สามารถนำาไปใช้
ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กุหลาบ สิมาชัย (2551: 103)  
พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบเว็บเควสท์  
เรื่อง หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ 
สื่อสารการศึกษา จากนิสิตจำานวน 46 คน  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 81.10/80.65 
กนกวรรณ กวีนนท ์(2553:105) ไดพ้ฒันาบทเรยีน
บนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ รายวิชา นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักศึกษาที่
เรียนด้วยแบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์
กบัการเรยีนแบบปกตไิดผ้ล มปีระสทิธภิาพเทา่กบั 
83.30/81.32 เป็นไปตามเกณฑ์ที่คาดหวังไว้คือ 
80/80

 แบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ 
เป็นบทเรียนที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การแสวงหาความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปน็ฐานในการปฏิสมัพนัธก์บัผูเ้รยีนบนแหลง่ตา่งๆ 
ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเน้นการใช้สารสนเทศ
มากกว่าการแสวงหาสารสนเทศ สนับสนุน 
ผู้เรียนในขั้นการคิดสังเคราะห์ และการประเมิน
ค่า ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 
2551 : 78-112) 

 แบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ 
เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย  
ที่พัฒนาขึ้น มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7137 
แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีคะแนนเพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 71.37 ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะแบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์
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เป็นการใช้เทคโนโลยีที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้
วิธีการในการหาความรู้ด้วยตนเองสามารถศึกษา 
ทบทวนและทำาแบบฝึกหัดได้ตามต้องการ และ
เมื่อมีข้อสงสัยก็สามารถส่งข้อความไปถึงอาจารย์
ผู้สอนโดยผ่าน chatroom facebook webboard 
หรอืทางไปรษณีย์อิเลก็ทรอนกิส ์(e-mail) ได้โดย
ไม่จำากัดเวลาและสถานที่ ทำาให้นักศึกษาเกิดการ
เรยีนรูเ้พิม่มากขึน้ จงึทำาใหน้กัศกึษามคีะแนนเฉลีย่
เพิม่ขึน้จากคะแนนก่อนเรียนในระดับท่ีค่อนข้างสงู 
(ไชยยศ เรอืงสวุรรณ. 2551 : 78-112) สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของเช่นเดียวกับงานวิจัยของ กุหลาบ  
สิมาชัย (2551 : 103) พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผล
ของบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง หลักการและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
มคีา่เทา่กบั 0.6566 แสดงวา่ผูเ้รยีนมคีวามกา้วหนา้
ทางการเรียนร้อยละ 65.66 กนกวรรณ กวีนนท์ 
(2553:103) ได้พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายแบบ
เว็บเควสท์ รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา พบว่า บทเรียนบน
เครือข่ายแบบเว็บเควสท์ มีค่าดัชนีประสิทธิผล
มีค่าเท่ากับ 0.6622 แสดงให้เห็นว่าบทเรียนบน
เครือข่ายแบบเว็บเควสท์ รายวิชา นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ทำาให้
นกัศึกษามคีวามกา้วหนา้ในการเรยีนรอ้ยละ 66.22 

 2. นักศึกษาที่เรียนด้วยแบบเรียนบน 
เครอืขา่ยแบบเวบ็เควสทม์ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
สูงกว่าการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้เนื่องมาจากบทเรียนแบบ
เว็บเควสท์เป็นสื่อที่ทำาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ 
เรียนรู้ในด้านการคิดวิเคราะห์ สืบเสาะและ
ปฏิสัมพันธ์ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
สามารถเรียนได้ตามความสามารถ ไม่ต้องเร่ง
หรือรอผู้อื่น และได้รับการเสริมแรงจากครูผู้สอน  
โดยคะแนนและกระดานข่าว (webboard)  

จงึทำาใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีส่งูกว่าการเรยีน
แบบปกติ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2551 : 78-112) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของกนกวรรณ กวีนนท์ 
(2553:105) ได้พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายแบบ
เว็บเควสท์ รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่
เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียนแบบ
ปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
แต่นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบ
เว็บเควสท์กับการเรียนแบบปกติ มีปฏิสัมพันธ์ใน
การเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน

 นักศึกษาที่เรียนด้วยแบบเรียนบนเครือ
ข่ายแบบเว็บเควสท์มีความสามารถในการคิด
สังเคราะห์สูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบปกติ อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัยปรากฎเช่นนี้อาจ 
เป็นเพราะนักศึกษาที่ เรียนด้วยแบบเรียนบน 
เครือข่ายแบบเว็บเควสท์ ได้เรียนโดยการสืบเสาะ
แสวงหาความรู้และใช้ทักษะการคิดสังเคราะห์
ข้อมูลในการหาคำาตอบได้ด้วยตนเอง โดยครู 
ผู้สอนเป็นผู้ให้คำาแนะนำาในการแสวงหาความรู้  
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2551 : 78-112)  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โรซีมา (Rozema, 
2004 : 1706-A) ได้ศึกษาแนวทางการนำาสื่อแบบ
ดิจิตอลมาใช้ในการเรียนการสอนวรรณกรรมโดย
เปรียบเทียบสื่อการสอนทางเว็บแบบปกติกับเว็บ
เควสท์ พบว่า รูปแบบการเรียนโดยใช้เว็บเควสท์ 
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์วรรณกรรมต่างๆ 
ได้ 

 3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
เรี ยนด้ วยแบบเรี ยนบนเครื อข่ ายแบบเว็บ
เควสท์โดยภาพรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก  
(  =4.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
รูปแบบและลักษณะของบทเรียน อยู่ในระดับมาก  
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(  =4.41) ด้านงานและกิจกรรม อยู่ในระดับมาก  
( =4.29) ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก  
( =4.29) ด้านแหล่งค้นคว้า อยู่ในระดับมาก  
( =4.26) ด้านการประเมินผล อยู่ในระดับ
มาก ( =4.19) และด้านบทนำา อยู่ในระดับมาก  
(  =4.15) ผลการวจัิยปรากฎเชน่นีเ้พราะ นกัศกึษา
ที่เรียนด้วยแบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ 
เปน็การเรยีนทีเ่นน้ผู้เรยีนเป็นสำาคญัสามารถเรยีน
ไดอ้ยา่งอสิระ ไมมี่ใครบงัคบัเวลาและมีเวลาเรยีน
ตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน แสดง
ข้อมูลได้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สามารถ
เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เก่ียวข้อง ทำาให้ผู้เรียน
เกิดความกระตือรือร้นสนใจในการเรียน (ไชยยศ  
เรืองสุวรรณ. 2551: 78-112) สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ชาคริต อนันตวัฒนวงศ์ (2549 : 67) 
ได้ศึกษาแบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์
วิชาการถ่ายภาพทางการศึกษา พบว่า เจตคติ
ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ต่อรูปแบบแบบเรียนบนเครือข่าย
แบบเว็บเควสท์ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ 1.39 คิด
เป็นร้อยละ 73.16 หรืออยู่ในระดับค่อนข้างดี 
สอดคล้องกบังานวจัิยของ กุหลาบ สมิาชยั (2551: 
107) พบวา่ นสิติทีม่ลีกัษณะความเหมาะสมในการ
เรียนบนเครือข่ายสูง ปานกลาง และต่ำา มีความ
พึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ 
เรื่อง หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ 
สือ่สารการศกึษา อยู่ในระดบัมากและไมแ่ตกตา่ง
กัน กนกวรรณ กวีนนท์ (2553: 105) ได้พัฒนา
บทเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ รายวิชา 
นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า นักศึกษา
มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนบน 
เครือข่ายแบบเว็บเควสท์อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแบบเรียน
บนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์

 1.1 การพัฒนาแบบเรียนบนเครือข่าย
แบบเว็บเควสท์ ผู้พัฒนาควรศึกษาการจัดระบบ
การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา ได้แก่ 
การวิเคราะห์ความต้องการ ลักษณะการเรียน
ของนักศึกษา จุดมุ่งหมายของการเรียน เพื่อให้ได้
แบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ที่มีคุณภาพ
เหมาะกับความต้องการของนักศึกษา 

 1.2 เพิ่มแหล่งข้อมูลในการการสืบค้นบน
เว็บไซต์ที่หลากหลายและมีการจัดระบบเครือข่าย
ให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพทั้งระบบสายและไร้สาย

 1.3 เพิ่มกิจกรรมที่เสริมทักษะในการ
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
รปูแบบตา่งๆ รวมทัง้จดัหาวัสดอุปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้ง
กับระบบเครือข่ายที่ทันสมัยมาให้นักศึกษาได้ 
ฝึกปฏิบัติอยู่เป็นประจำา

 2. ข้อเสนอแนะในการนำาแบบเรียน 
บนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ไปใช้

 2.1 จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ที่มีสมรรถนะที่ใกล้เคียงกัน ให้เพียงพอกับความ
ต้องการและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

 2.2 ไม่ควรกำาหนดระยะเวลาในการเข้า
เรียนให้มากหรือน้อยเกินไป 

 2.3 ควรคำานึงถึงความสามารถของ
นักศึกษาแต่ละคน ครูผู้สอนควรกำากับติดตาม 
ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด

 3. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

 3.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนาแบบเรียน 
บนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ ในรายวิชาและ 
เน้ือหาอื่นๆ ที่แตกต่างกัน และเพิ่มระดับความ 



Journal of Education, Mahasarakham University 131 Volume 6 Number 3 July - September 2012

ซับซ้อนของกิจกรรมให้มากยิ่งข้ึน เพื่อดูว่าให้ผล
เช่นเดียวกันกับการวิจัยครั้งนี้หรือไม่

 3.2 การจัดทำาเครื่องมือในการวิจัย ควร
ศึกษาลักษณะธรรมชาติของนักศึกษาก่อนเพ่ือให้
เหมาะสมกับธรรมชาติของนักศึกษา 

 3.3 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปัญหาและ
ผลกระทบจากการนำาเอาแบบเรียนบนเครือข่าย
แบบเว็บเควสท์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบและรูปแบบ
ของโปรแกรมต่อไป
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คำาแนะนำาสำาหรับผู้นิพนธ์

 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวารสารวิชาการสาขาวิชาทางการศึกษา 
พมิพเ์ผยแพรผ่ลงานในรูปแบบบทความวจิัย บทความวทิยานิพนธ ์บทความวจิารณห์นังสอื และบทความ
ทัว่ไปทางการศกึษา บทความท่ีได้รับการพิจารณาพมิพเ์ผยแพร่ในวารสารจะตอ้งมสีาระน่าสนใจ เปน็งาน
ทบทวนความรู้เดิมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เป็นบทความที่
ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ใดๆ บทความอาจได้รับการปรับปรุงตามที่กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการเห็น
สมควร เพื่อให้วารสารมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและนำาไปอ้างอิงได้ 

การส่งต้นฉบับ 
 1. ภาษา พิมพ์ต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้
คำาศัพท์และการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน คำาศัพท์ภาษาอังกฤษให้ใช ้
ตวัเลก็ทัง้หมดยกเวน้ชือ่เฉพาะ ถ้าตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษควรไดร้บัการตรวจสอบความถกูตอ้งดา้นการ
ใช้ภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษก่อน 
 2. รูปแบบต้นฉบับ ใช้กระดาษ A4 พิมพ์ห่างจากขอบกระดาษด้านละ 3.5 เซนติเมตร  
จัดรูปแบบ 1 คอลัมน์ 
 3. ชนิดและขนาดตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Browallia New  
ซึ่งขนาดตัวอักษร มีดังนี้ 
  ชื่อเรื่อง ใช้ตัวอักษรขนาด 20 pt. ตัวหนา
  ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ ใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวปกติ 
  หัวข้อหลัก ใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา 
  หัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา 
  เนื้อเรื่องในหัวข้อหลักและหัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวปกติ 
  เชิงอรรถหน้าแรกที่เป็นชื่อ-สกุล ตำาแหน่งทางวิชาการ และหน่วยงานต้นสังกัดของผู้นิพนธ์ 
ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ
 4. จำานวนหน้า ความยาวของบทความไม่เกิน 15 หน้า รวมตาราง ภาพประกอบ รูปภาพ และ
เอกสารอ้างอิง 
 5. การส่ง ส่ง file ต้นฉบับที่งานวารสาร ชั้นล่างอาคารศึกษาศาสตร์ 1 คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำาบลตลาด อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์  
0-4375-4321-40 ต่อ 6079 โทรสาร 0-4372-1764 หรือส่งทาง E-mail: journaled@msu.ac.th 
 ต้นฉบับให้ระบุชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail address 
ทุกคนที่สามารถติดต่อได้สะดวก 



บทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์ 
 ประกอบด้วยหัวข้อและจัดเรียงลำาดับ ดังนี้ 
 1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2. ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 3. บทคัดย่อภาษาไทย 
 4. คำาสำาคัญภาษาไทย 
 5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 6. คำาสำาคัญภาษาอังกฤษ (Keyword) 
  (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 400 คำา) 
 7. บทนำา 
 8. วัตถุประสงค์ 
 9. สมมติฐาน (ถ้ามี) 
 10. วิธีการวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร เครื่องมือ การดำาเนินการวิจัย
  หรือการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล) 
 11. ผลการวิจัย 
 12. อภิปรายผล 
 13. ข้อเสนอแนะ 
 14. เอกสารอ้างอิง 

บทความทั่วไป
 ประกอบด้วยหัวข้อและจัดเรียงลำาดับ ดังนี้ 
 1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 3. บทคัดย่อภาษาไทย
 4. คำาสำาคัญภาษาไทย 
 5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 6. คำาสำาคัญภาษาอังกฤษ (Keyword) 
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