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 บทบรรณาธิการ

 วารสารฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2555 นี้ ประกอบด้วยบทความวิจัย 2 เรื่องและบทความ
วิทยานิพนธ์ 9 เรื่อง โดยบทความวิจัยจะนำาเสนองานวิจัย เรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล และเรื่อง สภาพการใช้ เจตคติ และ
ความต้องการ ของนักกีฬาเยาวชน ในจังหวัดมหาสารคาม สำาหรับบทความวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย
บทความสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 3 เรื่อง สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการวิจัยการ
ศึกษา สาขาละ 2 เรื่อง และสาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาละ 
1 เรื่อง

  อย่างไรก็ดี ประเด็นวิจัยของบทความวิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจในฉบับน้ีคือ การศึกษาเกี่ยวกับ
ความฉลาดทางอารมณ์ และทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นตัวแปรที่มีความสำาคัญต่อการดำาเนิน
ชีวิตของบุคคล นอกจากนี้มีการนำาการวิจัยแบบผสานวิธีมาประยุกต์ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้
ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ตลอดจนการพัฒนาโปรแกรมบทเรียน แบบเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนให้มีประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ หวังเปน็อยา่งยิง่ว่าทา่นผูอ้า่นจะไดร้บัประโยชน์
พอควร 

 อาจารย์ ดร.วราพร เอราวรรณ์

 บรรณาธิการ

ภาพปก: ศิษย์เก่าดีเด่นและนิสิตดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ ประจำาปี 2555

เนื่องในงานวันศึกษาศาสตร์ โดยมีการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง อาเซียน: วิกฤต หรือโอกาส
ทางการศึกษา ในวันที่ 15 -16 กันยายน 2555 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดย 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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สภาพการใช้ เจตคติ และความต้องการ ของนักกีฬาเยาวชน ในจังหวัด
มหาสารคาม ต่อการใช้สารกระตุ้น (ยาโด๊ป)
Using, Attitudes and Need of Young Athletes in Maha  
Sarakham Province with Doping

มณเฑียร พัวไพบูลย์1

Montien Phuapaiboon1

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบสภาพการใช้ เจตคติ และความต้องการของ
นกักฬีาเยาวชนในจงัหวดัมหาสารคามตอ่การใชส้ารกระตุน้ (ยาโดป๊) ระหว่างนักกฬีาเพศชายกบัเพศหญงิ
และระหวา่งนกักฬีาประเภทบคุคลกบั ประเภททมี กลุม่ตวัอยา่งเปน็นกักฬีาเยาวชนในสถาบนัอดุมศกึษา 
จังหวัดมหาสารคาม จำานวน 217 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม มีค่าอำานาจจำาแนกราย
ข้อระหว่าง .20 - .64 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ Independent Study

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

 1. การเปรยีบเทยีบความคดิเห็นของนกักีฬาตอ่สภาพการใช ้ความตอ้งการ และ เจตคต ิตอ่การ
ใช้สารกระตุ้น (ยาโด๊ป) ประเภทสารกระตุ้นที่อนุญาตให้ใช้ได้ พบว่า

  1.1 นักกีฬาเพศชายกับเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อสภาพการใช้ สารกระตุ้นแตกต่างกัน 
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สว่นนกักฬีาประเภทบคุคล กบัประเภททมี มคีวามคดิเหน็ตอ่สภาพ
การใช้สารกระตุ้นไม่แตกต่างกัน และสารกระตุ้นที่นักกีฬาใช้กัน ได้แก่ วิตามินและเกลือแร่ น้ำาตาล
กลูโคส และเครื่องดื่มชูกำาลัง

  1.2 นักกีฬาเพศชายกับเพศหญิงมีความต้องการใช้สารกระตุ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 สว่นนกักฬีาประเภทบคุคลกบัประเภททมี มคีวามตอ้งการใชส้ารกระตุน้ไมแ่ตกตา่ง
กัน และสาเหตทุีน่กักีฬามีความตอ้งการใชส้ารกระตุน้ เพราะตอ้งการชดเชยเกลอืแรท่ีส่ญูเสยีไปกบัเหงือ่ 
ต้องการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และต้องการเสริมความสามารถในการเล่นให้สูงขึ้น

1 รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1 Associated Professor of Faculty of Education, Maha Sarakham University 
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 2. การเปรยีบเทยีบความคดิเห็นของนกักีฬาตอ่สภาพการใช ้ความตอ้งการ และ เจตคต ิตอ่การ
ใช้สารกระตุ้น (ยาโด๊ป) ประเภทสารกระตุ้นที่ไม่อนุญาตให้ใช้ (สารต้องห้าม) พบว่า

  2.1 นักกีฬาเพศชายกับเพศหญิง นักกีฬาประเภทบุคคลกับประเภททีม มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการใช้สารกระตุ้นไม่แตกต่างกัน และสารกระตุ้นที่นักกีฬาใช้กัน ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เครื่องดื่มคาเฟอีน และยาแก้หวัด

  2.2 นักกีฬาเพศชายกับเพศหญิงมีความต้องการต่อการใช้สารกระตุ้น ไม่แตกต่างกัน ส่วน
นักกีฬาประเภทบุคคลกับประเภททีมมีความต้องการต่อการใช้สารกระตุ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และสาเหตุที่นักกีฬามีความต้องการใช้ สารต้องห้าม เพราะเคยเห็นเพื่อนๆ ใช้สาร
ต้องห้ามแล้วได้รับชัยชนะ ต้องการเงินรางวัลอัดฉีด 

 3. นักกีฬาเพศชายกับเพศหญิงมีเจตคติต่อการใช้สารกระตุ้น (ยาโด๊ป) ไม่แตกต่างกัน ส่วน
นักกฬีาประเภทบคุคลกับประเภททมีมีเจตคตติอ่การใชส้ารกระตุน้ แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05

 

คำาสำาคัญ: สภาพการใช้ ความต้องการ เจตคติ สารกระตุ้น (ยาโด๊ป)

  

Abstract
 The purposes of this research were to study and compare using, attitude and needs of 
Maha Sarakhams’ young athletes on using doping according to difference of gender: male and 
female, and types of sports: individual and team. The sample included 217 of Maha Sarakhams’ 
young athletes. The instrument used for collecting data was knowledge, using, attitude and 
needs of young athletes on using doping questionnaires with discriminating powers ranging 
.20 to .64, and a reliability of .88. The statistics used for analyzing the collected data were 
percentage, mean, standard deviation and t-test (Independent study).

 The findings were as following:

 1. To compare of Maha Sarakhams’ young athletes’ opinions in using, needs and  
attitude of Maha Sarakhams’ young athletes on using doping.Types of stimulants substance 
that are allowed in sports.

  1.1 Male and female athletes had different opinion of User on using doping at 
the significant level of .01, and teams and individual sports had no different opinion on  
using doping. The stimulants substance which athletes can use consisted of vitamins,  
minerals, glucose, and tonic.

  1.2 Male and female athletes had different needs on using doping at the  
significant level of .01, and teams and individual sports had no different needs on using doping. 



Journal of Education, Mahasarakham University 9 Volume 6 Number 4 October - December 2012 

บทนำา
 ในการแข่งขันกีฬาเพ่ือการแข่งขันหรือ
เพื่อความเป็นเลิศนั้น เป้าหมายสำาคัญในการ เข้า
ร่วมการแข่งขันของนักกีฬาแต่ละคนหรือแต่ละ
ทีมก็คือ “ชัยชนะ” เพราะการได้รับชัยชนะคือสิ่ง
ที่แสดงให้เห็นถึงความสำาเร็จทั้งของนักกีฬา โค้ช 
และผู้จัดการทีม และความสำาเร็จที่ได้มา ไม่ว่าจะ
ทางตรงหรือทางอ้อมในด้านของชื่อเสียง เงินทอง 
หรือสิ่งของรางวัลต่างๆ ซึ่งจะพบว่าก่อนการ
แข่งขันกีฬาจะ มีการอัดฉีดเงินรางวัลหรือสิ่งของ
ตา่งๆ ใหก้บันกักฬีามากนอ้ยข้ึนอยู่กับความสำาคญั
ของกีฬา เช่นในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก นักกีฬา
ท่ีไดเ้หรยีญทอง จะได้รบัเงนิรางวลัจำานวนนบัลา้น
บาท เป็นต้น ส่วนโค้ช และผู้จัดการทีม ก็จะได้ชื่อ
เสยีงเกยีรตยิศหรอืเงนิรางวลัดว้ย เมือ่ความสำาเรจ็
ในการแข่งขันส่งผลให้นักกีฬาได้รับท้ังชื่อเสียง

เกียรติยศ เงินทองมากมาย จึงเป็นผลให้นักกีฬา 
โค้ชหรือผู้จัดการทีม ต้องแสวงหาหรือกระทำา
ใน สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการกระทำาที่
ผิดจรรยาบรรณหรือไม่ก็ตามขอเพียงเพื่อให้ได้
มาซึ่ง“ชัยชนะ”ความต้องการได้รับชัยชนะจึงเป็น
เหตุที่มาของการที่จะหาวิธีการเอาเปรียบคู่ต่อสู้ 
โดยเฉพาะการทีจ่ะเอาเปรยีบคูต่อ่สูใ้นลกัษณะทีคู่่
ตอ่สูไ้มรู่อ้ะไรเลย กค็อืการใชส้ารกระตุน้เน่ืองจาก
การใชส้ารกระตุน้จะไมแ่สดงให้เห็นอยา่งเดน่ชดัว่า
เป็นการเอาเปรียบหรือโกงการแข่งขันคู่แข่งขันจะ
ทราบกต็อ่เมือ่ฝา่ยจดัการแขง่ขนัไดน้ำาปสัสาวะของ
ผู้ชนะไปทำาการตรวจเช็คในห้องปฏิบัติการเท่านั้น 

 ในประเทศไทยจะพบข่าวเกี่ยวข้องกับ
การใช้สารกระตุ้น (ยาโด๊ป) ของนักกีฬามากขึ้น 
เช่น ข่าวการใช้สารกระตุ้น (ยาโด็ป) หรือสาร
ต้องห้ามในการแข่งขันของนักกีฬาเยาวชนไทยใน

They need minerals to compensate for the water they lose when we sweat, and vitamins will  
improve the performance of body, and increased competitiveness.

 2. To compare of Maha Sarakhams’ young athletes’ opinions in using, needs and  
attitude of Maha Sarakhams’ young athletes on using doping.Types of stimulants substance 
that are banned from sports (Prohibited substances)

  2.1 Male and female athletes, and teams and individual sports had no different opinion  
on using doping. The stimulants substance which athletes use included alcohol, caffeine  
and cold medicine with pseudoephedrine.

  2.2 Male and female athletes had no different needs on using doping, and teams 
and individual sports had different needs on using doping at the significant level of .01. They 
use this stimulants substance to achieve the win and the prize money.

 3. Male and female athletes had no different attitudes toward on using doping,  
but teams and individual sports had different attitudes toward on using doping at the  
significant level of .05. 

Keywords: using, need, attitudes, doping
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รายการต่างๆ ได้ปรากฏให้เห็นเป็นระยะๆ ตั้งแต่
การแขง่ขนักฬีาเยาวชนแหง่ชาต ิครัง้ที ่17 จงัหวดั
แพร่ ปี พ.ศ. 2544 ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย
ได้ตรวจพบนักกีฬา จำานวน 2 คน ได้ใช้สารต้อง
ห้ามประเภทขบัปัสสาวะ (โทษหนักเยาวชนโดป็ยา 
2 ป,ี 2544) การตรวจนกักีฬาท่ีเข้ารว่มการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 จังหวัดพังงา พบ
นักกีฬา จำานวน 5 คน ใช้ยาโด็ป (กกท. ไม่ลดโทษ
โด็ปยาพังงาเกมส์, 2545) การศึกษาวิจัยในครั้ง
นี้เป็นการศึกษาเพ่ือหาข้อมูลเก่ียวกับการใช้สาร
กระตุ้นของนักกีฬาในจังหวัดมหาสารคาม และ 
นำาข้อมูลไปใช้ในการให้ความรู้กับนักกีฬาและผู้
ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนการใช้เป็นแนวทางในการ
ป้องกันการใช้สารต้องห้ามให้กับนักกีฬา

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 เพื่อเปรียบเทียบสภาพการใช้ เจตคติ 
และความต้องการ ของนักกีฬาเยาวชนในจังหวัด
มหาสารคามต่อการใช้สารกระตุ้น (ยาโด็ป) 
ระหว่างนักกีฬาเพศชายกับเพศหญิง และนักกีฬา
ประเภทบุคคลกับประเภททีม

สมมุติฐานของการวิจัย
 1. นักกีฬาเพศชายกับเพศหญิง มีสภาพ
การใช้ เจตคติและความต้องการต่อการใช้สาร
กระตุ้นแตกต่างกัน

 2. นักกีฬาประเภทบุคคลกับประเภททีม 
มีสภาพการใช้ เจตคติและความต้องการต่อการ
ใช้สารกระตุ้นแตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	
 ประชากร เป็นนักกีฬาเยาวชนในสถาบัน
อุดมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ที่ผลิตบุคลากร
ด้านการกีฬา คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และสถาบัน 
การพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม รวมจำานวน
ทั้งสิ้น 771 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักกีฬาเยาวชนใน
สถาบันระดับอุดมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม  
ซึ่งขนาดจำานวนของกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการ  
เปิดตารางเครซี่และมอร์แกน จำานวน 254 คน  
แล้วทำาการเลือกแบบเจาะจง 

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	
 เ ครื่ อ งมื อ ท่ี ใช้ ในการ วิ จั ย  ได้ แก่  
แบบสอบถาม สภาพการใช้ เจตคติ และความ
ต้องการ ของนักกีฬาเยาวชนต่อสารกระตุ้น  
(ยาโด๊ป) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating Scale) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ
ระหว่าง .20 - .64 และมี ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .88 

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล
  ผู้วิจัยและผู้ช่วยจำานวน 4 คน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 1. ความคิดเห็นและความต้องการของ
นักกีฬาต่อสภาพการใช้สารกระตุ้น (ยาโด๊ป) 
ประเภทสารกระตุ้นที่อนุญาตให้ใช้ได้ ได้ผล 
ดังตาราง 1-2
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ตาราง 1 การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเห็นของนกักฬีาเยาวชนตอ่สภาพการใชส้ารกระตุน้ (ยาโดป๊) 
ประเภทสารกระตุ้นอนุญาตให้ใช้ได้ ที่มีเพศและประเภทของนักกีฬาแตกต่างกัน

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การเปรียบเทียบ สภาพการใช้สารกระตุ้น (ยาโด๊ป) ค่าเฉลี่ย df ค่าสถิติ t P-value

 ประเภทสารที่อนุญาตให้ใช้ได้
1. เพศ ชาย 2.57 215 4.722* 0.01

 หญิง 2.10
2. ประเภทนักกีฬา บุคคล 2.33 215 -0.189 0.85

 ทีม 2.34
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 จากตาราง 1 พบว่า นักกีฬาเพศชาย
กับเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการใช้สารกระตุ้น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส่วนนักกีฬาประเภทบุคคลกับประเภททีม มีความ
คิดเห็นต่อการใช้สารกระตุ้นไม่แตกต่างกัน และ

สาเหตุที่นักกีฬามีความต้องการใช้สารกระตุ้น 
เพราะต้องการชดเชยเกลือแร่ที่สูญเสียไปกับ
เหงือ่ ตอ้งการเสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกาย และ
ต้องการเสริมความสามารถในการเล่นให้สูงขึ้น

ตาราง 2 การเปรียบเทียบระดับความต้องการของนักกีฬาเยาวชนต่อการใช้สารกระตุ้น (ยาโด๊ป) 

ประเภทสารกระตุ้นที่อนุญาตให้ใช้ได้ ที่มีเพศและประเภทของนักกีฬาแตกต่างกัน 

 
 ความต้องการเกี่ยวกับ 
การเปรียบเทียบ สภาพการใช้สารกระตุ้น (ยาโด๊ป) ค่าเฉลี่ย df ค่าสถิติ t P-value

 ประเภทสารที่อนุญาตให้ใช้ได้
1. เพศ ชาย 3.31 215 2.619* 0.01

 หญิง 2.99
2. ประเภทนักกีฬา บุคคล 3.27 215 1.440 0.85

 ทีม 3.08
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  จากตาราง 2 พบว่า นักกีฬาเพศชายกับ
เพศหญงิมคีวามตอ้งการใชส้ารกระตุน้แตกตา่งกนั
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนนักกีฬา

ประเภทบคุคลกบัประเภททมี มคีวามตอ้งการการ
ใช้สารกระตุ้นไม่แตกต่างกัน
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  2. ความคิดเห็นและความต้องการของ
นักกีฬาต่อสภาพการใช้สารกระตุ้น (ยาโด๊ป) 

ประเภทสารกระตุน้ทีอ่นญุาตไม่ใหใ้ชไ้ด ้(สารตอ้ง
ห้าม) ได้ผลดังตาราง 3-4

ตาราง 3 การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเห็นของนกักฬีาเยาวชนตอ่สภาพการใชส้ารกระตุน้ (ยาโดป๊) 

ประเภทสารต้องห้าม ที่มีเพศและประเภทของนักกีฬาแตกต่างกัน

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การเปรียบเทียบ สภาพการใช้สารกระตุ้น (ยาโด๊ป) ค่าเฉลี่ย df ค่าสถิติ t P-value

 ประเภทสารต้องห้าม
1. เพศ ชาย 1.39 215 1.603 .11

 หญิง 1.30
2. ประเภทนักกีฬา บุคคล 1.36 215 0.221 .83

 ทีม 1.34

 จากตาราง 3 พบว่า นักกีฬาเพศชายกับ
เพศหญิง นักกีฬาประเภทบุคคลกับประเภททีม 
มีความคิดเห็นต่อสภาพการใช้สารกระตุ้นไม่ 

แตกตา่งกนั และสารกระตุน้ทีน่กักฬีาใชก้นั ไดแ้ก ่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มคาเฟอีน และ 
ยาแก้หวัด 

ตาราง 4 การเปรียบเทียบระดับความต้องการของนักกีฬาเยาวชนต่อการใช้สารกระตุ้น (ยาโด๊ป)

ประเภทสารต้องห้าม ที่มีเพศและประเภทของกีฬาแตกต่างกัน 

 ความต้องการเกี่ยวกับ 
การเปรียบเทียบ สภาพการใช้สารกระตุ้น (ยาโด๊ป) ค่าเฉลี่ย df ค่าสถิติ t P-value

 ประเภทสารต้องห้าม
1. เพศ ชาย 1.99 215 -0.819 .41

 หญิง 2.12
2. ประเภทนักกีฬา บุคคล 1.81 192 -2.742* .01

 ทีม 2.20
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 จากตาราง 4 พบว่า นักกีฬาเพศชายกับ
เพศหญิงมีความต้องการต่อการใช้สาร กระตุ้นไม่
แตกตา่งกนั สว่นนกักฬีาประเภทบคุคลกบัประเภท

ทมีมคีวามตอ้งการใชส้ารกระตุน้แตกตา่งกนัอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  3. การเปรียบเทียบระดับเจตคติของ
นักกีฬาเยาวชนต่อการใช้สารกระตุ้น (ยาโด๊ป) 

จำ าแนกตามเพศและประ เภทของ นักกีฬา  
รายละเอียดดังตาราง 5

ตาราง 5 การเปรียบเทียบระดับเจตคตขิองนกักฬีาเยาวชนตอ่การใชส้ารกระตุน้ (ยาโดป๊) จำาแนกตาม

เพศและประเภทของนักกีฬา 

การเปรียบเทียบ เจตคติต่อการใช้ ค่าเฉลี่ย df ค่าสถิติ t P-value

 สารกระตุ้น (ยาโด๊ป)
1. เพศ ชาย 3.85 215 0.344 .73

 หญิง 3.81
2. ประเภทนักกีฬา บุคคล 3.98 215 1.937* .05

 ทีม 3.74
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตาราง 5 พบว่า นักกีฬาเพศชายกับ
เพศหญิงมี เจตคติต่อการใช้สารกระตุ้น (ยาโด๊ป) 
ไม่แตกต่างกัน ส่วนนักกีฬาประเภทบุคคลกับ
ประเภททมีมเีจตคตติอ่การใชส้ารกระตุน้ (ยาโดป๊) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง สถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
 1. จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของ
นกักฬีาเยาวชนตอ่สภาพ การใช ้เจตคต ิและความ
ต้องการต่อ การใช้สารกระตุ้น (ยาโด๊ป) 

 1.1 ประเภทสารกระตุน้ทีอ่นญุาตใหใ้ชไ้ด ้
ปรากฏว่า

  1.1.1 นักกีฬาเพศชายและเพศหญิง 
มีความคิดเห็นต่อสภาพการใช้สารกระตุ้น (ยา
โด๊ป) ในอยู่ในระดับปานกลาง ประเภทบุคคล
และประเภททีมอยู่ในระดับน้อย แสดงว่านักกีฬา
ยังคงมีการใช้สารกระตุ้นที่อนุญาตให้ใช้ได้ไม่
มากนัก และที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือสารกระตุ้น
ประเภท น้ำาตาลกลูโคส และเครื่องดื่มชูกำาลัง ซึ่ง

เราจะพบเห็นบรรจุภัณฑ์ของสารกระตุ้นเหล่านี้
ทิ้งไว้บริเวณรอบสนามกีฬาหรือห้องพักนักกีฬา 
ซึ่งสอดคล้องกับมณเฑียร พัวไพบูลย์ และคณะ  
(2548) ที่ไดศ้กึษาวจิยัเกีย่วกบัลกัษณะพฤตกิรรม 
ความเชื่อที่มีผลต่อการสร้างความมั่นใจใน
ตนเองในระหว่างการแข่งขันของนักกีฬา จาก
กลุ่มตัวอย่างนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
บุคลากรสำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
ปี พ.ศ. 2548 ใน ด้านความเช่ือที่เกี่ยวกับทาง
ด้านอาหารและเครื่องดื่มน้ัน นักกีฬาเชื่อว่าการ 
รับประทานน้ำาตาลกลูโคสก่อนลงแข่งขันจะสามารถ 
ช่วยเพิ่มพลังให้กับร่างกายได้ดีและมีความมั่นใจ
ในการเล่นจนได้รับชัยชนะ และสอดคล้องกับผล
การวิจัยของ สัญจกร ผลวัฒนะ (2548) ที่ได้
ศกึษาเรือ่งปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งและพฤตกิรรมบรโิภค
อาหารของนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีเป็น
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 32 ซึ่งนักกีฬาเห็นด้วยว่าการ
ดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่สามารถชดเชยการสูญเสีย
เหงื่อและไม่แน่ใจว่า เครื่องดื่มชูกำาลังจะส่งผลดี
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ต่อสมรรถภาพ 

  ส่วนการเปรียบเทียบระดับความคิด
เหน็ของนกักฬีาเยาวชนตอ่สภาพการใชส้ารกระตุน้ 
(ยาโด๊ป) ปรากฏว่านักกีฬาเพศชายสูงกว่าเพศ
หญิงและต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานของการ
วิจัยข้อ 1 นั้น เพราะเพศชายจะมีความต้องการ
ความสำาเร็จในชัยชนะมากว่าเพศหญิง ซึ่งก็เป็นไป
ตามทฤษฏีความต้องการของเมอร์เลย์ ด้านความ
ต้องการความสำาเร็จ (Need of Achievement) 
ที่กล่าวไว้ว่าเพศชายมีความต้องการที่จะ ประสบ 
ความสำาเร็จมากว่าเพศหญิง (อารีย์ พันธุ์มณี. 
2538) ดังนั้น เพศชายจึงมีการใช้สารกระตุ้น
มากกว่าเพศหญิง 

  1.1.2 นักกีฬาเพศชายและเพศหญิง 
ประเภทบคุคลและประเภททมี มีความตอ้งการตอ่
ใช้สารกระตุ้น (ยาโด๊ป) อยู่ในระดับปานกลางนั้น 
อาจเป็นเพราะว่านักกีฬายังมีความต้องการที่จะ
แสวงหาสารอาหารหรือสิ่งต่างๆ ที่จะมาช่วยทำาให้
ร่างกายมีสมรรถภาพร่างกายที่ดี เพื่อส่งเสริมให้
มีการเล่นที่ดีขึ้นและช่วยทำาให้ร่างกายสามารถลด
ระยะเวลาการฟื้นตัวให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดย
เร็ว คือการหายจากอาการเหน็ดเหนื่อยได้โดยเร็ว 
ซึ่ง ผู้ฝึกสอนของนักกีฬาท่ีได้รับชัยชนะในการ
แข่งขันทุกคนได้กล่าวเป็นแนวทางเดียวกันไว้ว่า 
การที่นักกีฬามีสมรรถภาพทางกายท่ีดีนั้นเป็น 
องค์ประกอบที่สำาคัญประการหนึ่งที่จะทำาให้
นักกีฬาได้รับชัยชนะ (มณเฑียร พัวไพบูลย์ และ 
สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ, 2545) 

  ปัจจุบนัมีสารอาหารทีช่ว่ยเสรมิสรา้ง
สมรรถภาพทางกายได้ดี ได้แก่ การรับประทาน
สาหร่ายเกลียวทองซึ่งเป็นพืชท่ีมีกลัยโคเจนอยู่
ด้วย กลัยโคเจนเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งที่เก็บ
สะสมไว้ในตับเพื่อใช้เป็นพลังงาน เมื่อต้องการ
อย่างเร่งด่วนและ ยังมีน้ำาตาลแรมโนส ซึ่งเป็น

คารโ์บไฮเดรตทีห่ายากและไดร้บัขนานนามว่าเปน็ 
Biological Active (บริษัท แฮปปี้ไลฟ์ ไบโอเทรด
จำากัด, 2554: เว็บไซต์) มีการใช้ แอล-คาร์นิทีน 
ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำาลังกายได้
มากขึน้ จากงานวจิยั พบวา่ แอล-คาร ์นทินี จะเพิม่
ความทนนาน (Endurance) ทำาให้สามารถเลน่กฬีา
ไดน้านขึน้กว่า และเพิม่สมรรถนะในการเลน่กฬีาที่
มากขึน้ เชน่ ทำาสถติดิขีึน้ และเพิม่ความทนนานใน
การออกกำาลงักายแลว้ แอล-คารน์ทินี ยงัชว่ยการ
สร้างมวลกล้ามเนื้อ ทำาให้สัดส่วนสวยงาม กระชับ 
ฟิต เฟิร์ม ทำาให้ร่างกายเกิดการใช้พลังงานได้เต็ม
ประสิทธิภาพมากขึ้น และยังช่วยลดระยะเวลา
การบาดเจ็บปวดกล้ามเนื้อจากการออกกำาลังกาย 
(Nature Expert Co., Ltd. 2011: Web Site) 

  ส่วนการเปรียบเทียบระดับความ
ต้องการของนักกีฬาเยาวชนต่อการใช้สารกระตุ้น 
(ยาโด๊ป) ปรากฏว่า นักกีฬาเพศชายมีความ
ตอ้งการสงูกว่าเพศหญงิและแตกตา่งกนัอยา่งมนัีย
สำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ผลการวิจยัเปน็ไปตาม
สมมตฐิานของการวิจยัขอ้ 1 นัน้ เพราะเพศชายจะ
มีความต้องการความสำาเร็จในชัยชนะมากว่าเพศ
หญิง ซ่ึงก็เป็นไปตามทฤษฏี ความต้องการของ 
เมอร์เลย์ ด้านความ ต้องการ ความสำาเร็จ (Need 
of Achievement) ที่กล่าวไว้ว่า เพศชายมีความ
ต้องการที่จะประสบความสำาเร็จมากว่าเพศหญิง 
(อารีย์ พันธุ์มณี. 2538) และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับผลการศึกษาในประเด็นหัวข้อด้าน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใช้สารกระตุ้น  
(ยาโด๊ป) ข้างต้นที่ ปรากฏว่านักกีฬาเยาวชนเพศ
ชายมีสภาพการใช้สารกระตุ้นสูงกว่าเพศหญิง 

 1.2 ประเภทสารกระตุ้นที่ไม่อนุญาตให้
ใช้(สารต้องห้าม) ปรากฏว่า

  1.2.1 นักกีฬาเพศชายและเพศหญิง 
ประเภทบุคคลและประเภททีม มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการใช้สารกระตุ้น (ยาโด๊ป) อยู่ในระดับ
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น้อยที่สุด ซึ่งมีสาเหตุมาจากนักกีฬายังมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามน้อยมาก 
นักกีฬาส่วนมากยังมีความเกรงกลัวต่อการทำาผิด
กฎระเบียบ และมีเจคติที่ต่อต้านหรือไม่เห็นด้วย
กับการใช้สารต้องห้าม จึงมีการใช้สารต้องห้าม
น้อยมาก สารต้องห้ามที่นักกีฬาใช้จะเป็นสารต้อง
ห้ามท่ีใช้ในการสังสรรค์ทางสังคมและยารักษา
โรคทั่วประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเภทยา
แก้หวัด และประเภทเครื่องดื่มคาเฟอีน เนื่องจาก
สารกระตุ้นเหล่านี้ เป็นสารกระตุ้นที่สามารถหา
ซ้ือมารับประทานได้โดยง่ายตามท้องตลาด และ
ในอีกด้านหนึ่งของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่า
ยังมีนักกีฬาบางคนที่มุ่งจะให้ได้รับชัยชนะจึงมี
การใช้สารกระตุ้นที่อยู่ในกลุ่มสารประเภทสาร
ฮอร์โมนเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายอยู่
บา้งเลก็น้อยเช่นกนั ซึง่ก็เปน็ไปตามข้อมูลข่าวสาร
ท่ีมีการลงข่าวในหนังสือพิมพ์ว่า มีการตรวจพบ
นักกีฬาเยาวชนใช้สารกระตุ้น ที่เป็นสารต้องห้าม 
เช่นข่าวใหนังสือพิมพ์มติชนได้ลงไว้ว่าการโด๊ป
ยา ในการแข่งขันกีฬายกน้ำาหนักเยาวชนชิงแชมป์
ประเทศไทย ป ีพ.ศ. 2548 พบนกักฬีาใชย้าโดป๊ทีม่ี
สว่นผสมของสารสเตยีรอยด์ (กีฬาเยาวชนเยาวชน
สุ่มตรวจโด็ป 50 ราย, 2548: 22) และสอดคล้อง
กับที่วินัย ดะห์ลัน (2554: เว็บไซต์) ได้กล่าวว่า 
กีฬาทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องของการออกกำาลังกายโดย
เฉพาะอีกต่อไป แต่มีเรื่องศักดิ์ศรีของชาติ ของ
สังคม รวมทั้งของตนเอง เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วย 
การแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติแต่ละครั้ง
ตวัเลขจำานวนเหรียญรางวลั จึงกลายเปน็สิง่ทีผู้่คน
ใหค้วามสนใจตดิตามมากทีส่ดุ เมือ่คา่นยิมเปลีย่น
ไปไดจ้นถงึขนาดนี ้เรือ่งอดัฉดีนกักฬีาที่ไดเ้หรยีญ
จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ใครชนะก็รวยกันพลิกจาก
หน้ามือเป็นหลังมือกันไปเลย ในเมื่อนักกีฬาเน้น
เรื่องของการแข่งขันอย่างเอาเป็นเอาตาย การใช้
สารกระตุน้เพือ่ชว่ยใหไ้ดช้ยัชนะ จงึเปน็วธิกีารหนึง่
ท่ีนักกีฬามักเลือกใช้ เนื่องจากกระทำาได้ง่ายและ 

ให้ผลอย่างรวดเร็ว 

  ส่วนการเปรียบเทียบระดับความคิด
เห็นของนักกฬีาเยาวชนตอ่สภาพการใชส้ารกระตุน้ 
(ยาโด๊ป) ปรากฏว่า นักกีฬาเพศชายกับเพศหญิง 
ประเภทบุคคลกับประเภททีม ไม่ต่างกันผลการ
วิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ข้อ 1 
และข้อ 2 นั้นเพราะนักกีฬาส่วนใหญ่มีเจตคติต่อ
ต้านและไม่เห็นด้วยกับการใช้สารกระตุ้นที่ ผิดกฎ
ระเบียบ (สารต้องห้าม) 

  1.2.2 นักกีฬาเพศชายและหญิง 
ประเภทบคุคลและประเภททมี มคีวามตอ้งการตอ่
ใชส้ารกระตุน้ (ยาโดป๊) อยู่ในระดบัน้อยน้ัน เพราะ
นักกีฬาส่วนใหญ่ยังคงตระหนักถึงคุณธรรมและ
จริยธรรมทางการกีฬา คือการไม่คิดจะเอาเปรียบ
คู่แข่งขัน(โกงคู่แข่งขัน) ไม่ต้องการที่จะทำาผิด
กฎระเบียบการแข่งขันที่ห้ามไม่ให้นักกีฬาใช้สาร
กระตุ้นที่ผิดกฎระเบียบ อย่างไรก็ตามการที่ยังมี
การใช้สารกระตุ้นที่เป็นประเภทสารกระตุ้นที่ไม่
อนุญาตให้ใช้(สารต้องห้าม) อยู่ในปริมาณที่น้อย
มากกต็ามกย็งัถอืวา่ยงัเปน็ปญัหาตอ่ดา้นจรยิธรรม
ทางการกีฬา ซึ่งในสภาพความเป็นจริงแล้วนั้นไม่
ควรมีนักกีฬาแอบใช้สารต้องห้ามแม้แต่คนเดียว

  ส่วนการเปรียบเทียบระดับความ
ต้องการของนักกีฬาเยาวชนต่อการใช้สารกระตุ้น 
ปรากฏว่านักกฬีาประเภทบคุคลสงูกว่าประเภททมี
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมตฐิานของการวจิัย 
ข้อ 2 นั้น เพราะอาจจะมีผลมาจากแรงกดดันของ
เพือ่นรว่มทมีทีต่อ้งการชยัชนะ จงึสง่ผลใหน้กักฬีา
ประเภททมี มคีวามตอ้งการในการใชส้ารตอ้งหา้ม
สูงกว่านักกีฬาประเภทบุคคล

   2. นักกฬีาเพศชายและเพศหญงิ ประเภท
บุคคลและประเภททีม มีเจตคติต่อการใช้สาร
กระตุ้น (ยาโด๊ป) อยู่ในระดับมากน้ัน แสดงให้
เห็นว่านักกีฬาเห็นด้วยอย่างมาก ว่าไม่ควรใช้สาร
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กระตุน้ทีผ่ดิกฎระเบียบ(สารตอ้งห้าม) และเป็นสิง่
ที่นักกีฬาไม่ควรกระทำา และนักกีฬายังเห็นว่าการ
ใช้สารกระตุ้นประเภทสารต้องห้ามจะก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพได้ รวมทั้งยังเป็นการทำาลาย
จริยธรรมทางการกีฬาอีกด้วย ซึงเป็นการสะท้อน
ให้เห็นว่านักกีฬาเยาวชนในจังหวัดมหาสารคาม 
ส่วนมากยังคงเป็นนักกีฬา ท่ีดีอยู่ในระเบียบวินัย 
ไม่ต้องการที่จะทำาผิด กฎกติกา และมีจริยธรรม
ทางการกีฬา คือไม่คิดที่จะโกงคู่แข่งขัน 

 ส่วนการเปรียบเทียบระดับเจตคติของ
นักกีฬาเยาวชนต่อการใช้สารกระตุ้น ปรากฏ
ว่านักกีฬาเพศชาย กับเพศหญิงไม่แตกต่างกัน  
ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการ
วิจัย ข้อ 1 และข้อ 2 นั้น สอดคล้องกับงานวิจัย  
ท่ีมณเฑยีร พวัไพบลูย ์และ ลกัขณา สรวิฒัน ์(2551) 
ที่ไดศ้กึษาวจัิย เจตคตใินการใชร้ถจกัรยานเพือ่การ 
ออกกำาลังกายและ เป็นยานพาหนะในการเดิน
ทางขณะท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ระหว่างเพศชายและเพศหญิง ปรากฏว่านิสิตเพศ
ชายกบัเพศหญงิมเีจตคตติอ่การใช้รถจักรยานเพ่ือ
การออกกำาลงักายไมแ่ตกตา่งกนั และระดบัเจตคติ
ระหว่างนักกีฬาประเภทบุคคล สูงกว่าประเภททีม
และแตกตา่งกนัอยา่ง มนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 นั้น 
เพราะนักกีฬาประเภทบุคคลจะมีความเป็นอิสระ
ไม่มีแรงกดดันในความสำาเร็จในการแข่งขันจาก
เพื่อนๆ ในทีม จึงไม่ต้องการที่จะกระทำาผิดกฎ
ระเบียบการแข่งขันหรือโกงคู่แข่งขัน 

ข้อเสนอแนะ
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช้

 1.1 จากการศึกษาวิจัยครั้ งนี้พบว่า
นักกีฬาส่วนใหญ่จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

สารกระตุ้น แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
แล้วก็ยังคงพบว่า นักกีฬา ยังขาดในเรื่องของ
ความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องของการ
ใช้เครื่องดื่มชูกำาลังเป็นสารกระตุ้น โดยเฉพาะ
ในประเด็นของประเภทสารต้องห้ามในกลุ่ม 
ยารักษาโรคทั่วไป และสารต้องห้ามในกลุ่มที่ใช้
ในการสังสรรค์ทางสังคมที่นักกีฬาสามารถหาซื้อ 
ได้ตามท้องตลาดทั่วไป จึงควรที่จะมีการจัดอบรม
ให้ความรู้ในเรื่องของสารกระตุ้นว่ามีสารกระตุ้น
ประเภทใดทีนั่กกฬีาใชแ้ลว้จะมปีระโยชน์ หรอืไมม่ี
ประโยชน์ตอ่รา่งกาย และสารกระตุน้ประเภทใดที่
นักกฬีาไมค่วรใชเ้ลย (สารตอ้งหา้ม) ใหก้บันักกฬีา
ทราบอย่างสม่ำาเสมอ 

 1.2 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้แม้จะพบ
ว่ามีนักกีฬาบางคนยังคง (ไม่กี่คน) มีการแอบใช้
สารกระตุ้นประเภทสารต้องห้ามที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพอยู่ คือสารกระตุ้นในกลุ่มของประเภท
ยารักษาโรค กลุ่มที่ใช้ในการสังสรรค์ทางสังคม 
และกลุ่มยาต่อสภาพการใช้สารกระตุ้น (ยาโด๊ป) 
ประเภทฮอร์โมน์อยู่บ้าง ก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูก
ต้องและไม่ควรให้มีเกิดขึ้นกับนักกีฬาในสถาบัน
อุดมศึกษาแม้แต่คนเดียว ดังน้ันทางสถาบันการ
ศึกษาจึงควรมีความเข้มงวดกวดขันและตรวจเช็ค
นักกีฬาเป็นระยะทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน
ด้วย 

 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้ง 
ต่อไป

 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจ สภาพการใช้ เจตคติและความต้องการ
ของนักกีฬาเยาวชนต่อสารกระตุ้นในกลุ่มนักกีฬา
อื่นๆ ที่มีทักษะและความสามารถในการเล่นหรือ
การแข่งขันที่สูงขึ้น ได้แก่กลุ่มนักกีฬาเยาวชนที่
มีการแข่งขันในระดับชาติ เช่น การแข่งขันกีฬา
นักเรียนแห่งชาติ หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เพื่อ
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ที่จะได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารกระตุ้น
ของนักกีฬาเยาวชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

กิตติกรรมประกาศ
 งานวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของ
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
Developmental approach for learning and teaching of general 
education, Bachelor’s degree, Mahidol University 

พรธิดา วิเศษศิลปานนท์1

Porntida Visaetsilapanonta1

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ของหลกัสตูรปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัมหดิล ดำาเนนิการวิจัยแบบผสานวิธ ี(Mixed Method) โดยใชข้อ้มลู
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชาศึกษาทั่วไป มีขอบเขตของการวิจัยในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับ
ปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล เฉพาะวิชาแกน 3 วิชา (มมศท 101 มมศท 102 และ มมศท 103) 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม และแนวคำาสัมภาษณ์เชิงลึก ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้าน
ความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญจำานวน 3 ท่าน และทดลองใช้แบบสอบถามในนักศึกษาปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยอื่น วิเคราะห์ความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค ได้เท่ากับ 0.88 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

 ผลจากการวิจัย พบว่า นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล มีคุณลักษณะกล้าคิด  
กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง ชอบเรียนรู้จากเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดลมีแนวคิดในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ สามารถนำาความรู้ไปใช้ใน
การดำารงตนในสังคมได้อย่างมีดี มีคุณธรรม ซึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาทั่วไปพบว่า 
ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านความรู้ ด้านคุณธรรมมากที่สุด 

 สว่นแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาศกึษาทัว่ไป ของมหาวิทยาลยัมหดิล ในดา้น
หลักสูตร จะมีการจัดเนื้อหาวิชาให้ทันสมัย และเชื่อมโยงกับงานตามวิชาชีพของนักศึกษา ชุมชน และ
สังคม มีการปรับด้านวิธีการสอน ด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านตำาราและเอกสารประกอบการ
สอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สอดคล้องตามความสนใจของผู้เรียน จัดอาคารสถานที่ที่
เหมาะสมกับการทำากิจกรรมกลุ่ม และเน้นการวัดและประเมินผลด้านการคิดวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะจาก

1 อาจารย์ประจำาภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1 Lecturer, Department of Education, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University
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การวจัิย คอื การจัดการเรยีนการสอนวชิาศกึษาทัว่ไปควรใหค้วามสำาคญักบัปรชัญาพืน้ฐานของการศกึษา
ทั่วไป และสื่อสารทำาความเข้าใจกับผู้เรียน ออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียน โดย
ควรมีการทบทวนบทเรียนการดำาเนินงานเป็นระยะ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

คำาสำาคัญ: การจัดการเรียนการสอน วิชาศึกษาทั่วไป

Abstract
 This research aim was to study development approach for learning and teaching to 
develop the education of general education, Bachelor’s degree, Mahidol University. This  
research was Mixed Method research collected data both quantitative and qualitative data. 
The sample were students, lecturers and the executives who related to general education  
course of Mahidol University. This research scoped on 3 subjects, including MUGE 101,  
MUGE 102, and MUGE 103. The tools of this research were questionnaire and in-depth  
interview. The quality of questionnaire using content validity reviewed by 3 experts and  
try out questionnaire with 30 Bachelor Degree students of other university and analyze the 
reliability using Cronbach Alfa Coefficient which equal to 0.88. The quantitative data analyzed 
by descriptive statistics such as mean, percentage and standard deviation and qualitative 
data analyzed by content analysis. 

 The research results shown that, the characteristics of Bachelor Degree students were 
self confidence, like to use technology. The target of general education course of Mahidol 
University were to develop the students to be the intellectual and live happily in society and 
be moral person. The unique of general education of Mahidol University was the education  
which provided learning from sharing and interaction of all students from many disciplines. 
The contents were focus on learning to analyze a case study, society, art, causes and  
solutions on social problems. The teaching methods were to lecture, discussion, project work, 
and presentation. The learning result of this course was to incur the knowledge and moral  
at the highest level. The developmental approach for general education of Mahidol University 
were to improve the contents which related to the social change; adjust the learning method, 
teaching materials and learning activities accordance with the interest of the students.  
Moreover, university should improve classroom to support group activities and use the  
evaluation which emphasize the critical skill of the students. The research suggested  
that general education course should focus on the concept of general education and  
communicate to students and design the learning process according to characteristics of the 
students.

Keywords: Learning and Teaching, General Education



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20 ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2555

บทนำา
 ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุก
ด้านอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ 
ส่ิงแวดล้อม การสร้างบุคลากรของประเทศท่ีมีพร้อม
ทั้งปัญญา ความรู้ และคุณธรรม ให้สามารถรู้เท่า
ทัน มีภูมิคุ้มกันและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี 
ความสขุ เป็นวธิกีารหนึง่ของการเตรยีมความพรอ้ม 
ของคนที่จะรับมือกับเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
การศึกษาเป็นการพัฒนาคนให้สามารถดำาเนิน
ชีวิตได้ดีงามสามารถแก้ปัญหาและสร้างสรรค์
สังคมได้ ดังที่ เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ (2549) ได้
เสนอว่าการศึกษาเป็นปัจจัยที่สำาคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ อ่านออก เขียนได้ 
คิดคำานวณเป็น อันเป็นทักษะตั้งแต่ขั้นพื้นฐานใน
การดำารงชีวิต (Literacy) และการมีวิชาชีพเพื่อ
การประกอบอาชีพและพัฒนาไปถึงขั้นมีวิชาชีพ
ชั้นสูง (Professional occupations) รวมทั้งการ 
มีจิตสำานึกที่ดีต่อการเป็นพลเมืองของประเทศ

 การศึกษาระดับอุดมศึกษานับเป็นส่วน
สำาคญัประการหนึง่ทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของมนษุย์
ในทกุๆ ดา้น โดยการจดัการเรยีนการสอนในระดบั
อดุมศกึษาแบง่ไดเ้ปน็ 2 หมวด คอื หมวดวชิาศกึษา
ทั่วไป ที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็น
คนดี มีปัญญา มีคุณธรรม ซึ่งเรียกว่าเป็นบัณฑิต 
และหมวดวิชาชีพ วิชาเฉพาะ ที่มุ่งสร้างเครื่องมือ
ให้บัณฑิตนำาไปใช้แก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของสังคมได้ 

 สภามหาวิทยาลัยม หิดลกำ าหนดใ ห้
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรจัดหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยให้
นักศึกษาทุกหลักสูตรเรียนร่วมกัน 16 หน่วยกิต 
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาแกน 7 หน่วยกิต และกลุ่ม
วิชาภาษา 9 หน่วยกิต ที่เหลืออีก 14 หน่วยกิต ให้
ผู้บริหารหลักสูตรพิจารณาจัดตามที่เห็นเหมาะสม 
ท้ังนี้ควรจัดต่อเนื่องตลอดหลักสูตร และมีส่วน

บูรณาการในวิชาชีพ วิชาเฉพาะด้วย ในแต่ละปีมี
ผู้ลงทะเบียนเรียนประมาณ 3,000 คน

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อการเรียนวิชาการศึกษาทั่วไปในบาง
หน่วยการเรียนรู้ พบว่ามีนักศึกษาบางส่วนไม่เห็น
ความสำาคัญของการเรียนวิชานี้ และมีความรู้สึก
ไม่อยากเข้าเรียน (กองบริการวิชาการ, 2553) 
การศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง
ในส่วนนักศึกษาที่ผ่านการเรียนในวิชาศึกษาทั่วไป 
อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร ประกอบ
กับการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการจากแหล่ง
ต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วยให้ทราบข้อมูลเพื่อ
หาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
วิชาการศึกษาทั่วไป ผลที่ได้รับจากการวิจัยจะ
สามารถนำาไปเปน็แนวทางในการพฒันาการจดัการ
ศกึษาเพือ่พฒันาบณัฑิตให้บรรลตุามเปา้หมายของ
มหาวิทยาลัยต่อไป

วัตถุประสงค์
 1) เพื่อศึกษาลักษณะการเรียนรู้ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

 2) เพือ่ศกึษาแนวคดิของการจัดวิชาศกึษา
ทั่วไป ของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหิดล

 3) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

กรอบแนวคิดการวิจัย
 การวิจัยน้ีศึกษา แนวคิดการจัดวิชาการ
ศึกษาทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะของการจัด
วิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย และลักษณะ
การเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหิดล และกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชา
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ศึกษาทั่วไป ในด้านการจัดหลักสูตร ด้านวิธีการ
สอน ด้านสื่อและอุปกรณ์การสอน ด้านตำาราและ
เอกสารประกอบการเรียน ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ ด้านการ
วัดและประเมินผล ทำาให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้
ท่ีพิจารณาจาก คุณลักษณะของนักศึกษาในด้าน

คุณธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และทกัษะการวิเคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนำาไปสู่ข้อเสนอ
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทัว่ไปหลกัสตูรปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัมหิดลดงัน้ี

5

ทักษะทางปญญา  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนําไปสูขอเสนอแนว
ทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลดังนี้

 ลักษณะการเรียนรูของนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

 แนวคิดการจัดวิชาศึกษา
ท่ัวไป

 คุณลักษณะเฉพาะการจัดวิชา
ศึกษาท่ัวไป ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล

 การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ท่ัวไป
- ดานการจัดหลักสูตร
- ดานวิธีการสอน
- ดานสื่อและอุปกรณการสอน
- ดานตําราและเอกสาร

ประกอบการเรียน
- ดานการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน
- ดานอาคารสถานท่ี
- ดานการวัดและประเมินผล

แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

 คุณลักษณะของนักศึกษา
- ดานคุณธรรม
- ดานความรู
- ทักษะทางปญญา
- ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ
- ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสานวิธี โดยมีรายละเอียดการดำาเนินการวิจัย  
ดังต่อไปนี้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหดิล ทีผ่า่นการเรยีนวชิาการศกึษาทัว่ไป ในกลุม่
วิชาแกน (มมศท 101 มมศท 102 มมศท 103) (ปี
การศึกษา 2550-2553) จำานวน 9,000 คน และ 
อาจารย์ผู้สอนวิชาการศึกษาทั่วไป และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน

การสอนวิชาการศึกษาทั่วไป จำานวน 250 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหดิล ทีผ่า่นการเรยีนวิชาการศกึษาทัว่ไป ในกลุม่
วิชาแกน (มมศท 101 มมศท 102 มมศท 103) 
ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2550-2553) 
จำานวน 540 คน ได้มาจากการคำานวณตามสูตร
ทาโร ยามาเน และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้น และอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 24 
คน รวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไป 
จำานวน 3 คน ที่ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
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 เครื่องมือ

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ ประกอบด้วย 
แบบสอบถาม และแนวคำาสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมี
รายละเอียดต่อไปนี้

 แบบสอบถาม เกีย่วกบัลกัษณะการเรยีนรู ้
ของคนยุคใหม่ ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียน
การสอนวิชาการศึกษาทั่วไป ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน 
ประกอบด้วย

 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ 

 ตอนที ่2 ลกัษณะการเรียนรูข้องนกัศึกษา
ปริญญาตรี 

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการจัดวิชาการ
ศึกษาทั่วไป

 ตอนที่ 4 ผลลัพธ์การเรียนรู้จากวิชาการ
ศึกษาทั่วไป

 ตอนท่ี 5 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการ
พัฒนาวิชาวิชาการศึกษาทั่วไป

 โดยคำาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการ
จัดวิชาการศึกษาทั่วไป และผลลัพธ์การเรียนรู้
จากวิชาการศึกษาทั่วไป เป็นคำาถามในลักษณะ
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) โดย
กำาหนดเป็น 5 ระดับ และตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถาม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบด้านความตรงเชงิเนือ้หา และทดลองใช้
แบบสอบถามในนกัศกึษาปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั
ศลิปากร จำานวน 30 คน ทดสอบความเชือ่ม่ัน โดย
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค ได้เท่ากับ 
0.88 

 เกณฑ์ในการตัดสินค่ าคะแนนของ
แบบสอบถามในส่วนความคิดเห็นต่อการจัด
วิชาการศึกษาทั่วไป ใช้เกณฑ์ของ Best (1977) 
ที่แบ่งช่วงการแปลผลตามหลักของการแบ่ง

อันตรภาคชั้น (class interval) มีความหมายใน
การประเมิน ดังนี้

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง ผล
การประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60 หมายถึง ผล
การประเมินอยู่ในระดับน้อย

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40 หมายถึง ผล
การประเมินอยู่ในระดับปานกลาง

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง ผล
การประเมินอยู่ในระดับมาก

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง ผล
การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

 แนวคำาสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับแนวคิด
ต่อลักษณะการเรียนรู้ของคนยุคใหม่ การจัด
วิชาศึกษาทั่วไป แนวนโยบายเกี่ยวกับการจัดวิชา
ศึกษาทั่วไป คุณลักษณะเฉพาะการจัดวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหิดล และแนวทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป โดยใช้
แนวคำาสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 การวิจยัน้ีดำาเนินการเกบ็ขอ้มลูโดยวิธกีาร
แจกแบบสอบถามแก่นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง และ
อาจารย์ผู้สอน ให้ผู้ตอบตอบแบบสอบถามด้วยตัว
เองและสง่คนืผูวิ้จยั และการสมัภาษณเ์ชงิลกึกลุม่
ตัวอย่างตามแนวคำาสัมภาษณ์เชิงลึกที่สร้างไว้

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ 

 ข้อมูลความคิดเห็นต่อการจัดวิชาการ
ศึกษาทั่วไป และผลลัพธ์การเรียนรู้จากวิชาการ
ศึกษาทั่วไป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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 ขอ้มลูขอ้เสนอแนะตอ่แนวทางการพฒันา
วชิาวชิาการศกึษาทัว่ไป และ ผลจากการสมัภาษณ์
เชิงลึกใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

 ข้อคำานึงด้านจริยธรรมในการวิจัย

 การศึกษาครั้งนี้ดำาเนินการขอคำารับรอง
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการทำาวิจัย
ในคน มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนเริ่มเก็บข้อมูล 
ซึ่งได้รับคำารับรองจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการทำาวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล 
เลขที่ 2010/074.0111 และได้ดำาเนินการวิจัย
ตามข้อกำาหนดเรื่องจริยธรรมการทำาวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการวิจัย 
 1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการเก็บข้อมูลมีผู้ตอบแบบสอบถาม
จำานวน 540 คน โดยเป็นนักศึกษาปริญญาตรีจาก
ทุกคณะ โดยเป็นนักศึกษาชั้นปี 1 ร้อยละ 68 ชั้นปี
ที่ 2 ร้อยละ 17 และ ชั้นปี 3 ร้อยละ 15 และเป็น
อาจารย์สอนวิชาการศึกษาทั่วไป จำานวน 24 คน 
นอกจากนี ้ยังมผีูใ้หส้มัภาษณเ์ชงิลกึทีเ่ปน็นกัศกึษา
ปริญญาตรี จำานวน 35 คน อาจารย์ผู้สอนวิชา
ศึกษาทั่วไป จำานวน 19 คน ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 3 คน 

 2) ลักษณะการเรียนรู้ของนักศึกษา
ปริญญาตรี ข้อมูลจากแบบสอบถาม และผล
การสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป และ
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพบวา่นกัศกึษาปรญิญา
ตรี มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เช่น 
มีความคิดเป็นของตัวเอง กล้าแสดงออก กล้าคิด 
กล้าทำา กล้าแสดงความคิดเห็น มั่นใจในตนเอง 
ชอบอิสระ ชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ สื่อสารรวดเร็ว 
สนใจปัญหาบ้านเมือง ใฝ่เรียนรู้ เป็นต้น นอกจาก
นี้ พบว่ามีความสนใจการเรียนรู้ในลักษณะการ 

การผสมผสานเทคโนโลยเีข้ามาในการเรียนรู้ เช่น 
e-learning e-lecture และ multimedia เป็นต้น 
ชอบการทำางานเป็นกลุ่ม และเรียนรู้จากสภาพที่
เป็นจริง รวมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 
อย่างไรก็ตาม มีคุณลักษณะของนักศึกษาเป็น
อุปสรรคตอ่การจดัการเรยีนรู ้เชน่ การไมอ่ดทน มี
ความเครยีด สมาธสิัน้ ไมเ่กรงใจ และตามกระแส
ภายนอกได้ง่าย 

 3) แนวคดิของการจดัวิชาการศกึษาทัว่ไป 
ของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการศึกษาทั่วไป 
ตามหลกัการและแนวทางของพระพรหมคณุาภรณ ์
เป็นการศึกษาความรู้ทั่วไปและเพื่อยกระดับจิตใจ
ของบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การจัดการ
เรียนเอาคนเป็นหลักไม่ใช่เอาวิชาเป็นหลัก เอา
คุณภาพคนเป็นเป้าหมาย (พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต), 2550) เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2550 เป็นต้นมา โดยกำาหนดให้ทุกหลักสูตรจัด
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ให้
นักศึกษาทุกหลักสูตรเรียนร่วมกัน 16 หน่วยกิต 
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาแกน 7 หน่วยกิต และกลุ่ม
วิชาภาษา 9 หน่วยกิต ที่เหลืออีก 14 หน่วยกิต ให้
ผูบ้รหิารหลกัสตูรพจิารณาเลอืกจากรายวิชาตา่งๆ 
ทีม่หาวิทยาลยัพฒันาขึน้มา หรอืพฒันารายวิชาขึน้
มาใหมโ่ดยผา่นความเหน็ชอบของคณะกรรมการฯ 
ว่าสอดคล้องกับความหมายของหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป ทัง้น้ีควรจัดตอ่เน่ืองตลอดหลกัสตูร และควร
บูรณาการอยู่ในวิชาชีพ/วิชาเฉพาะด้วย

 สำาหรบักลุม่วชิาแกน 7 หนว่ยกติ ประกอบ
ด้วย 3 รายวิชา คือ รายวิชา มมศท 101 การ
ศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ (2 หน่วยกิต) 
เป็นรายวิชาที่เน้นความรู้ความเข้าใจจุดมุ่งหมาย
ของวิชาศึกษาทั่วไป ในการพัฒนาคุณสมบัติของ
บัณฑิต และแนวทางการพัฒนาศักยภาพการรับรู้ 
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และการส่ือสารข้อมูล ศักยภาพการแสวงหา 
ความรู้ การพัฒนาจิตใจให้มีจิตสำานึกต่อสังคม 
และการพัฒนาเชาวป์ญัญาใหส้ามารถคดิวเิคราะห์
สังเคราะห์เหตุปัจจัย และแนวทางแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมและอย่างเป็นองค์รวม 
รายวิชา มมศท 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนา
มนุษย์ (3 หน่วยกิต) และรายวิชา มมศท 103 
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ (2 หน่วยกิต) 
ทีน่ำาหลักการและแนวทางของรายวชิา มมศท 101 
มาใช้ โดยให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสังคม ทั้ง
สังคมไทยและสังคมโลกในแง่มุมต่างๆ รวมทั้ง
อิทธิพลของการพัฒนาศิลปะวิทยาการบางแขนง 
เพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานในการวิเคราะห์สังเคราะห์
เหตปุจัจยัและแนวทางแก้ไขปัญหาของสงัคม และ
เพือ่ประโยชนต์อ่การคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิใหม้ี
โลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจ รู้เท่าทัน มีกาละเทศะ

 มหาวิทยาลัยมหิดล มีลักษณะเฉพาะของ
การจัดการเรียนการสอนการศึกษาทั่วไปในวิชา
แกน ที่จัดให้มีการเรียนร่วมกันของนักศึกษาทุก
คณะ เพ่ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กัน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน โดยการคละนักศึกษาในสัดส่วน
ท่ีใกล้เคียงกันเรียนร่วมกัน ส่วนเนื้อหาการเรียน
จะเน้นการเรียนแบบวิเคราะห์กรณีศึกษา  เรียน
ให้เกิดปัญญา  เกิดอิสรภาพ ความสุข เรียน
การนำาเสนออย่างมีประสิทธิผล  นอกจากนี้ ยัง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทำาโครงงาน
กลุม่โดยใหน้กัศึกษาเสนอปญัหาของโครงงานตาม
ความสนใจ และจัดกจิกรรมใหน้กัศกึษานำาเสนอผล
งานอย่างมีประสิทธิผล  

 4) แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนวชิาการศกึษาทัว่ไป ของหลกัสตูรปรญิญา
ตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 4.1) ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียน 
การสอน

 ความคดิเหน็ตอ่การจดัการเรยีนการสอน
รายวิชาการศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้จากแบบสอบถาม 
นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป ใน
ดา้นหลกัสตูร ดา้นวิธีการสอน ดา้นสือ่และอุปกรณ์
การเรยีนการสอน ดา้นตำาราและเอกสารประกอบ
การสอน ด้านตำาราและเอกสารประกอบการสอน 
ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้นอาคาร
สถานที ่ดา้นการวัดและประเมนิผล พบว่าอาจารย์
มคีวามคดิเหน็ว่าจดัการเรยีนการสอนรายวิชาการ
ศกึษาทัว่ไปของหลกัสตูรปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยั
มหิดล มีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน ส่วน
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการ
สอนในภาพรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ในด้านสื่อและอุปกรณ์การสอน และ
ด้านอาคารสถานที่ ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับ
มาก นอกจากน้ี ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิด
เห็นว่าวิชาศึกษาทั่วไปก่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียน
รู้ในด้านความรู้ และด้านคุณธรรมในระดับมาก
ที่สุด และ ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทักษะ
การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาก

 4.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนวชิาการศกึษาทัว่ไป ของหลกัสตูรปรญิญา
ตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ผลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดวิชาศึกษาทั่วไป พบว่ามีแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษา
ทั่วไป ของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหิดล ดังนี้

 ด้านหลักสูตร มีการปรับหลักสูตรโดย
การจัดเนื้อหาวิชาสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
การจัดวิชาการศึกษาทั่วไป เนื้อหาในหลักสูตร
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มีความทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
บริบทของสังคม โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษาคิด
เปน็ แกปั้ญหาเป็น สง่เสรมิใหน้กัศกึษามคีณุธรรม 
จรยิธรรม นอกจากนี ้เนือ้หาของวชิาควรเชือ่มโยง
กับงานตามวชิาชพีของนกัศกึษา ชมุชน และสงัคม 
กำาหนดให้มีการบรรยายหลักวิชาการลดลง และ
ควรเพิ่มรายวิชาประเภทโครงงาน การศึกษาจาก
ปัญหา และการปฏิบัติมากขึ้น

 ด้านวิธีการสอน มีการชี้แจงหลักสูตร
เนื้อหาแก่นักศึกษาให้เข้าใจเป้าหมายของรายวิชา 
การจัดการเรียนการสอนครบถ้วนตามเนื้อหา
หลกัสตูร การเปดิโอกาสใหน้กัศกึษาไดแ้สดงความ
คิดเหน็ มกีารใชว้ธิสีอนได้เหมาะสมกับความสนใจ
ของนักศึกษา 

 ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน  
สง่เสริมใหม้กีารใชส้ือ่อุปกรณก์ารเรยีนการสอนที่
ทันสมัย เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปรับรูปแบบ
ของสื่อการสอนให้ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 

 ด้านตำาราและเอกสารประกอบการสอน 
มีการจัดทำาตำาราและเอกสารประกอบการเรียน
ให้มรูีปแบบท่ีน่าสนใจมากข้ึน มีเนือ้หาทีเ่ข้าใจงา่ย 
และอาจารย์ควรแนะนำาแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ ให้
นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
มีการใช้กิจกรรมเสริมในลักษณะโครงงาน การ
ทำางานกลุม่ทีเ่นน้พฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์อง
นักศึกษา 

 ดา้นอาคารสถานที่ มีแนวทางในการปรบั
ลักษณะของห้องเรียนและจัดสภาพ แวดล้อมให้
เหมาะสมสำาหรับการทำากิจกรรมกลุ่ม 

 ด้านการวัดและประเมินผล ควรมีการวัด
และประเมินผลที่เน้นความเข้าใจมากกว่าความจำา 
โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสอบ การทำา
โครงงาน ประกอบการสังเกตการแสดงความคิด

เห็น และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 ดา้นผลลพัธก์ารเรยีนรูข้องนกัศกึษา การ
จัดวิชาศึกษาทั่วไปควรก่อให้เกิดผลในการสร้าง
คุณลักษณะแก่นักศึกษาครอบคลุมทุกด้าน ทั้ง
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ และทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อภิปรายผล
 จากลักษณะการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ปรญิญญาตร ีมหาวิทยาลยัมหดิล ทีพ่บว่า มคีวามคดิ 
เป็นของตัวเอง กล้าแสดงออก ชอบอิสระ ชอบ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  มคีวามสอดคลอ้งกบัลกัษณะนสิยั 
ของคนยคุใหมต่าม ลกัษณะของคนในเจนเนอเรชัน่ 
Y ที่ชอบความรวดเร็ว มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 
ชอบที่จะเรียนรู้และทำางานเป็นทีม มีปฏิสัมพันธ์
สูงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสนใจสิ่งต่างๆ 
รอบตัว มีการเชื่อมโยงและสร้างสังคมอย่างกว้าง
ขวาง (Donnison,2010 ; Wessels & Steenkamp, 
2009) 

 การจัดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นไปตามปรัชญาของการจัดวิชาศึกษา
ทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่าง
ประเทศ ที่ครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก คือ คำานึง
ถึงความสำาเร็จของผู้เรียนและความต้องการของ
สังคมจะต้องสามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคมโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และ
ผู้เรียนจะต้องมีคุณธรรม มีความสามารถปรับตัว
เขา้กบัสงัคม สิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ และการเมอืง

 ผลจากการวิจัยในดา้นแนวทางพฒันาการ
จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป สะท้อน
ให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะกำาหนดเป้าหมาย และ
ออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญาของ
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การศึกษาท่ัวไป ซ่ึงให้ความสำาคญัการผลติบณัฑติ
ที่มีคุณลักษณะ เก่ง ดี และ มีสุข โดยเป็นไป
ตามเป้าหมายของการจัดวิชาศึกษาทั่วไปของ
อุดมศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจธรรมชาติ
ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิด
อย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อ
สื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักใน
คุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งของไทยและ
ของประชาคมนานาชาติ สามารถนำาความรู้ไปใช้
ในการดำาเนินชีวิตและดำารงตนอยู่ในสังคมได้เป็น
อย่างดี (สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2551) นอกจากนี้ ยังมีการจัดการเรียนรู้ที่ ใช้
หลักใช้หลักการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(Student Centered) สอดคล้องตามทิศทางของ
การปฏิรูปการศึกษาที่เปลี่ยนมายึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยมีหลักการว่า กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนสามารถแสวงหา
ความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมทั้งสนับสนุนให้
มีการฝกึและปฏิบตัใินสภาพจรงิของการทำางาน มี
การเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์
ใช ้มกีารจดักจิกรรมและกระบวนการให้ผูเ้รยีนได้
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์ 
สิ่งต่างๆ โดยไม่เน้นไปที่การท่องจำาเพียงเนื้อหา 

ข้อเสนอแนะ
 ผลจากการวิจัยพบว่า แนวทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ให้ความ
สำาคัญกับปรัชญาพื้นฐานของการจัดวิชาศึกษา
ทัว่ไป และเปา้หมายหลกัของวชิาทีมุ่ง่พฒันาผูเ้รยีน
ให้มีความรอบรู้อย่างรอบด้าน สามารถนำาความรู้
ไปใชใ้นการดำาเนนิชวีติและดำารงตนอยู่ในสงัคมได้
เปน็อยา่งดีและมคีณุธรรม สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การจัดรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย ควร

พิจารณาทำาความเข้าใจกับเป้าหมายของรายวิชา
และกำาหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบ
สนองเป้าหมายของรายวิชา

 ในการจัดการเรียนการสอน อาจารย์
ผู้สอนควรทำาความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์ของ
รายวิชาแก่ผู้เรียนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน 
ก่อนจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 ผลจากการวิจัยพบว่า ลักษณะการ
เรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีทั้งที่เป็น
คุณลักษณะที่เอื้อและเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
รู้ ดังนั้นในการออกแบบการจัดการเรียนการ
สอน ควรพิจารณาในสอดคล้องกับลักษณะของ 
ผูเ้รยีน โดยควรมกีารเสรมิกจิกรรมกลุม่ โดยมอบ
หมายโจทย์ในการคิดวิเคราะห์แก้นักศึกษาให้มาก
ขึ้น ให้มีการบรรยายน้อยลง ในการเรียนรู้ด้าน
เนื้อหา อาจดำาเนินการในลักษณะการมอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้า เนื่องจากนักศึกษามีความ
สามารถในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดการเรียน
การสอนระหว่างภาคการศึกษาหรือระหว่างปี  
ผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีการทบทวนการดำาเนินงานเป็น 
ระยะๆ เพื่อได้ทราบข้อดี ข้อที่ควรปรับปรุงของ
การดำาเนินงาน และเปน็บทเรยีนสำาหรบัการดำาเนิน
งานในระยะต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ
 การวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัย
จากภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ผูว้จิยัขอขอบคณุ
ผูบ้รหิาร อาจารยแ์ละนักศกึษามหาวิทยาลยัมหดิล 
ที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยเป็นอย่างดี
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ผลการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ความ
สามารถในการแก้ปัญหา และความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย 
ระหว่างการใช้แนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลียและแนวคิดของจอห์น ดิวอี้
Effects of Experience Management to Promote Intelligent  
Development, Problem Solution Ability, and Emotional  
Quotient of Early Childhood Children between Reggio Emilia 
Approach and John Dewey Approach 

กาญจณา ซ่องผม1,วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์2, ลักขณา สริวัฒน์3

Kanchana Sorngpom1, Wimonrat Soonthornrojan2, Lakkhana Sariwat3

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์สำาหรับ
เด็กปฐมวัยตามแนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลีย และแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ ตามเกณฑ์ 80/80 2) หาดัชนี
ประสทิธผิลของแผนการจัดประสบการณส์ำาหรบัเด็กปฐมวัยตามแนวคดิของเรกจโิอ เอมเิลยี และแนวคดิ
ของจอหน์ ดวิอี ้3) เปรยีบเทยีบพฒันาการดา้นสตปิญัญาความสามารถในการแกป้ญัหา และความฉลาด
ทางอารมณ์ ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลีย และแนวคิด
ของจอหน์ ดวิอีร้ะหวา่งกอ่นและหลงัการจดัประสบการณ ์และ 4) เปรยีบเทยีบพฒันาการดา้นสตปิญัญา 
ความสามารถในการแกป้ญัหา และความฉลาดทางอารมณ ์ของเดก็ปฐมวัยระหว่างการจดัประสบการณ์
ตามแนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลีย และแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2 
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มและสุ่มอย่างง่ายได้โรงเรียนบ้านนาแปน จำานวน 27 คน เป็นกลุ่มทดลองที่ 1 
ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลีย และโรงเรียนบ้านอีเลิศ จำานวน 25 คน เป็น 
กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์สำาหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดของ
เรกจิโอ เอมิเลีย และแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ 2) แบบทดสอบพัฒนาการด้านสติปัญญา 

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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3) แบบทดสอบความสามารถในการแกป้ญัหา 4) แบบวัดความฉลาดทางอารมณ ์สถติทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Hotelling T2 และ t-test (dependent samples) 
ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดประสบการณ์สำาหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลีย และตาม
แนวคิดของจอห์น ดิวอี้ มีประสิทธิภาพ 88.93/90.13 และ 88.91/91.00 ตามลำาดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ที่ตั้งไว้ ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์สำาหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดของ 
เรกจิโอ เอมิเลีย และตามแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ มีค่า .6835 และ .5707 คิดเป็นร้อยละ 68.35 และ 
57.07 ตามลำาดับ สำาหรับพัฒนาการด้านสติปัญญา ความสามารถในการแก้ปัญหา และความฉลาด 
ทางอารมณข์องเดก็ปฐมวยัท่ีได้รบัการจัดประสบการณต์ามแนวคดิของเรกจโิอ เอมเิลยี และตามแนวคดิ
ของจอห์น ดิวอี้ สูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และพัฒนาการทั้งสามด้านของทั้งสองกลุ่ม
สูงขึ้นในระดับที่ไม่แตกต่างกัน

คำาสำาคัญ: การจัดประสบการณ์ พัฒนาการด้านสติปัญญา ความสามารถในการแก้ปัญหาความฉลาด
ทางอารมณ์ เด็กปฐมวัย แนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลีย แนวคิดของจอห์น ดิวอี้ 

Abstract
 This research aimed at 1) creating early childhood children’s lesson plans for  
experience management through Reggio Emilia Approach and John Dewey Approach at 
the 80/80 efficient criteria, 2) studying effectiveness index of both lesson plans created, 
3) comparing intelligent development, problem solution ability, and Emotional Quotient of 
early childhood children under experience management through Reggio Emilia Approach and 
John Dewey Approach between before and after the treatment, and 4) comparing intelligent 
development, problem solution ability, and Emotional Quotient of early childhood children 
under experience management between Reggio Emilia Approach and John Dewey Approach. 
The samples were 27 early childhood children under the 2nd class level in Bannapaen school, 
Karasin province randomized for the experimental group 1 through Reggio Emilia Approach 
and 25 early childhood children under the 2nd class level in Ban-E-Lert school, Karasin  
province randomized for the experimental group 2 through John Dewey Approach in the 2011 
academic year selected through cluster random sampling and simple random sampling. 

 The research instruments consisted of 1) the early childhood children’s experience  
management lesson plan through Reggio Emilia Approach and John Dewey Approach, 2) the intelligent  
development test 3) the problem solution ability test 4) the emotional quotient test. The  
statistics for data analyses were percentage, mean, standard deviation, Hotelling T2 as well as  
t-test (dependent samples). The study results revealed that the early childhood children’s lesson 
plan for experience management through Reggio Emilia Approach and John Dewey Approach 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30 ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2555

met the 88.93/90.13 and 88.91/91.10 of efficient criteria respectively, the effectiveness index 
of each of the lesson plans created were .6835 and .5707 as 68.35% and 57.07% respectively, 
the early childhood children under the 2nd class level, after the treatment through Reggio 
Emilia Approach and John Dewey Approach, improved higher intelligent development, problem 
solution ability as well as emotional quotient at the level of .01 statistical significance and 
those three aspects of both groups improved were not different. 

Keywords: experience management, intelligent development, problem solution ability,  
emotional quotient, early childhood children, Reggio Emilia Approach, John 
Dewey Approach 

บทนำา
 เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของการพัฒนา
บุคลิกภาพของชีวิตมนุษย์ การส่งเสริมพัฒนาการ
ด้วยการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กโดยวิธีการที่
ถูกต้องจะพัฒนาให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่
รอบตัว และพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ 
เพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว สังคม ชุมชน 
และประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ได้
กำาหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนา
เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปีบนพ้ืนฐานการอบรม
เลีย้งด ูและการสง่เสรมิกระบวนการเรยีนรูท้ีส่นอง
ตอ่ธรรมชาตแิละพฒันาการของเดก็แตล่ะคนตาม
ศักยภาพภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมที่เด็กได้
อาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความ
เข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็ก
พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้คุณค่าต่อ
ตนเองและสังคม จึงมีการจัดการในลักษณะของ
การอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา เพ่ือเด็กได้รับ
การพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของ
แต่ละคน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะ
ความสามารถในการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับวัย
ได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

 การจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยจึงยึด
หลักการพัฒนาการและการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับวุฒิภาวะ ความสามารถ และความต้องการ
ของเด็กเป็นสำาคัญ เพื่อให้มีโอกาสพัฒนาตนเอง
ตามลำาดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
และเต็มศักยภาพของเด็กที่เกิดจากการเรียนรู้
ผ่านการเล่น เกิดความฉลาดทางอารมณ์ การ
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทำาให้เกิดความ
รู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถใน
การคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย (เยาวพา
เดชะคุปต์, 2542) กิจกรรมหลักที่เหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัยได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์กจิกรรมเลน่กลางแจง้ และกจิกรรม
เกมการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
สอดคล้องกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน (2542) ที่ ให้แนวคิดว่าการสอนที่เปิด
โอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิด ความสามารถของ
ตนเองอย่างอิสระ มีการเร้าหรือกระตุ้นให้เกิด
การแก้ปัญหาหลายๆ แบบด้วยตนเอง เปิดโอกาส
ให้เด็กได้คิดและตัดสินใจด้วยตนเองอย่างเหมาะ
สมกับวัยโดยการจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่
หลากหลาย ครมูสีว่นชว่ยใหเ้กดิการพฒันาทัง้การ
คิด การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาได้ด้วยการให้
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ปฏิบ้ติผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว เด็กได้ฝึกใช้
การคดิวเิคราะห ์คดิไตรต่รอง มกีารแสวงหาความ
รู้ด้วยตนเอง 

  ผู้วิจัยเป็นครูสอนเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล
ปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านอีเลิศ กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาศรีฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พบว่าเด็กยังไม่
สามารถคิดตัดสินใจด้วยตนเองได้ แต่จะทำาตาม 
อย่างเพื่อนๆ ไม่มีความอดทนในการรอคอย 
เอาแต่ใจตนเอง ไม่คำานึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน 
สังเกตได้จากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่ต้อง
หมุนเวียนกันให้ครบทั้ง 6 กิจกรรม ซึ่งเด็กมักจะ
เลือกอุปกรณ์ตามที่ตนชอบและถนัดก่อนแต่ไม่
รักษากติกาและเวลา อีกหลายคนที่เลือกอุปกรณ์
ตามเพื่อนจึงเล่นได้ไม่นานเพราะไม่ถนัด บางคน
ที่ได้อุปกรณ์แล้วไม่พอใจต้องการใหม่จึงมีการ
แย่งกัน ปัญหาต่างๆ ดังกล่าวแสดงให้เห็นเด็กยัง
ขาดพัฒนาการทางการคิดวิเคราะห์ ไม่รู้จักแก้
ปัญหา และไม่มีวุฒิทางอารมณ์ ผู้วิจัยจึงศึกษา
วิธีการจัดประสบการณ์ที่ช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัย
ท่ีมีปัญหาดังกล่าวให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และพบว่าการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดเรกจิ
โอ เอมิเลีย เป็นการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่
เน้นให้เด็กถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดผ่านผลงาน
ศิลปะ การวาดภาพ งานปั้น ไม่ว่าเด็กจะคิดทำา
สิ่งใดต้องสื่อความคิดและจินตนาการของตนเอง
ผ่านทางศิลปะ เด็กสามารถผสมผสานความรู้
วทิยาศาสตร ์สงัคม คณติศาสตร ์ภาษาลงในศลิปะ
ที่เด็กแสดงออก ครูผู้สอนเสนอประเด็นให้เด็กคิด
หัวข้อที่สนใจ โดยมีผู้ปกครองช่วย เมื่อได้เรื่อง
ท่ีเด็กสนใจแล้วครูจะตั้งคำาถามที่จะนำาไปสู่การ
เรียนรู้ และมีการทำากิจกรรมต่างๆ ท่ีสอดคล้อง
กับการเรียนรู้ จากนั้นให้เด็กแสดงผลงานของตน
หน้าชั้นเรียน หรือจัดเป็นนิทรรศการแสดงไว้ใน
ท่ีครูจัดให้ มีการประเมินผลจากการแสดงออก

ทางความคิดด้วยงานศิลปะของเด็ก โดยการ
ตอบคำาถาม และผลงานอื่นๆของเด็ก จะเห็นได้
ว่าเด็กได้รับการฝึกคิดวิเคราะห์จากประเด็นที่ครู
ให้คิดหัวข้อที่สนใจ ซึ่งเด็กต้องใช้สติปัญญาหรือ
ประสบการณเ์ดมินกึถงึเรือ่งตา่งๆ ทีผ่า่นมา มกีาร
ตดัสนิใจแกป้ญัหาทีเ่ลอืกเรือ่งไปตอบครไูด ้มกีาร
ทำากิจกรรมที่ครูจัดให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมของแต่ละกิจกรรม อันเป็นการกระตุ้น
ให้เด็กสนใจและกระตือรือร้นในการทำากิจกรรม
น้ันๆ และเมือ่ทำางานเสรจ็ก็ไดร้บัการเสรมิแรงบวก
ด้วยการชมเชย มีการแสดงผลงานให้เพื่อนๆ และ
ผูป้กครองด ูทำาใหเ้กดิความภาคภูมใิจและมัน่ใจใน
ความสามารถของตน ดังนั้นการจัดประสบการณ์
ตามแนวคดิ เรกจโิอ เอมเิลยี นา่จะชว่ยใหเ้กดิการ
พัฒนาการด้านสติปัญญา ความสามารถในการ
แก้ปัญหา และความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็ก
ปฐมวัยได้ (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551)

  สำาหรับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
ของจอหน์ ดวิอี ้ซึง่เปน็นกัปรชัญาและนกัจติวิทยา
พัฒนาการ มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติด้วยการใช้
กระบวนการกลุม่ในการทำางานแบบประชาธปิไตย 
ฝึกการเป็นผู้นำากลุ่ม ฝึกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ฝึก
การยอมรับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น ฝึกวิธีการ
สืบเสาะค้นคว้าหาความรู้อย่างมีกระบวนการ ฝึก
การวิเคราะห์ปัญหา การพิจารณาปัญหาหลาย
ด้าน การสำารวจและรวบรวมข้อมูลสนับสนุน
สมมติฐานเพื่อการสรุปผลอย่างมีเหตุผล ฝึกให้
กล้าคิดกล้าแสดงออก ฝึกการตัดสินใจ ฝึกความ
รับผิดชอบและความมุ่งมั่นในการทำางานให้สำาเร็จ 
ปลูกฝังนิสัยเป็นผู้ใคร่รู้ใคร่เรียน หาคำาตอบด้วย
ตนเอง จากการฝึกทั้งหมดที่กล่าวมานั้นนำาไปสู่
การจัดประสบการณ์ตามกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้แบบ learning 
by doing คือผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  
ซี่งเป็นวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
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พัฒนาการของเด็กปฐมวัยท่ีอยู่ในวัยกำาลังอยาก
รู้อยากเห็น อยากพิสูจน์ด้วยการลองทำาดูด้วย
ตนเอง มีการทำากิจกรรมต่างๆ ด้วยสื่ออุปกรณ์
ที่เร้าความสนใจ ทำาให้เกิดความต้องการเรียนรู้
ตามความสนใจ ตามความถนัด และศกัยภาพดว้ย
การค้นหา ปฏิบัติฝึกทักษะจนถึงการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ทำาให้เกิดความเชื่อมั่นอันเป็นแรงจูงใจให้
เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน กิจกรรมกลุ่มช่วยเสริมสร้าง
ลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์ เช่น มีความรับผิด
ชอบ เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีวินัยในตนเอง มี
พฤติกรรมท่ีเป็นประชาธิปไตย รู้จักรับฟังเพื่อน 
ทำาให้เกิดการพัฒนาทักษะของการอยู่ร่วมกันใน
สังคมประชาธิปไตยอย่างมีความสุข นอกจากนี้
ยังส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา การคิด
วิเคราะห์ และความภาคภูมิใจ ความเชื่อม่ันใน
ตนเอง อันเป็นคุณลักษณะที่ทำาให้เกิดความฉลาด
ทางอารมณ์ (ประทุม อังกูรโลหิต, 2543) ผู้วิจัย
จึงได้ทดลองจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมเด็ก 
ปฐมวัยให้มีสติปัญญา ความสามารถในการ 
แก้ปัญหา ความฉลาดทางอารมณ์ ด้วยการ 
เปรียบเทียบระหว่างการใช้แนวคิดของเรกจิโอ  
เอมเิลยีและแนวคิดของจอหน์ ดวิอี ้เพือ่ใหท้ราบวา่ 
ทัง้สองวธีิใหผ้ลดหีรอืไมอ่ยา่งไรและวธิีใดดกีวา่กนั

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลีย 
และแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ ตามเกณฑ์ 80/80

 2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดประสบการณ์ตามแนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลีย 
และแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการด้านสติ
ปัญญา ความสามารถในการแก้ปัญหา และความ
ฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด

ประสบการณ์ตามแนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลีย 
และแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ ระหว่างก่อนและหลัง
การจัดประสบการณ์ 

 4. เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านสติ
ปัญญา ความสามารถในการแก้ปัญหา และความ
ฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ระหว่างการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลีย 
และแนวคิดของ จอห์น ดิวอี้

สมมติฐานของการวิจัย
 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลีย และแนวคิดของ
จอห์น ดิวอี้ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ความ
สามารถในการแก้ปัญหา และความฉลาดทาง
อารมณ์ สูงขึ้นทั้งสองกลุ่มเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
จัดประสบการณ์ตามแนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลีย 
และกลุ่มที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
ของจอหน์ ดวิอี ้มพีฒันาการดา้นสตปิญัญา ความ 
สามารถในการแก้ปัญหา และความฉลาดทาง
อารมณ์ สูงขึ้นในระดับที่แตกต่างกัน 

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร ไดแ้ก ่เดก็ปฐมวัยชัน้ปทีี ่2 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาศรีฐานประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนา
แปน จำานวน 27 คน โรงเรียนบ้านนาโก จำานวน 
31 คน โรงเรียนบ้านอีเลิศ จำานวน 25 คน รวม
ทั้งหมด 83 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัยชั้น
ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาแปน จำานวน 27 คน และ
โรงเรียนบ้านอีเลิศ จำานวน 25 คน รวม 52 คน 
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random 
sampling) แล้วนำามาสุ่มอย่างง่ายได้โรงเรียน
บ้านนาแปน เป็นกลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับการจัด
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ประสบการณ์ตามแนวคิดของ เรกจิโอ เอมิเลีย 
โรงเรียนบ้านอีเลิศ เป็นกลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับการ
จัดประสบการณ์ตามแนวคิด ของ จอห์น ดิวอี้

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
ของเรกจโิอ เอมเิลยี และแผนการจดัประสบการณ์
ตามแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ รูปแบบละ 25 แผน 

 2. แบบทดสอบพฒันาการดา้นสตปิญัญา 
ชนิดคำาถามประกอบภาพสถานการณ์เกี่ยวกับ
พฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถด้านสติปัญญา 
แบบเลือกตอบเป็นรูปภาพ 3 ตัวเลือก ให้เลือก
ตอบเพียงภาพเดียว จำานวน 20 ข้อ มีค่าความยาก
ตั้งแต่ .22 ถึง .74 ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .21 ถึง 
.81 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .82

 3. แบบทดสอบความสามารถในการแก้
ปญัหา ชนดิคำาถามประกอบภาพสถานการณเ์ก่ียว
กับการแก้ปัญหา แบบเลือกตอบเป็นรูปภาพ 3 ตัว
เลือก ให้เลือกตอบเพียงภาพเดียว จำานวน 20 ข้อ 
มีค่าความยากตั้งแต่ .28 ถึง .78 ค่าอำานาจจำาแนก
ตั้งแต่ .22 ถึง .78 และ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .82

 4. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 
ของกรมสุขภาพจิต แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
4 ระดับ จำานวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .72

 การดำาเนินการวิจัย

 1. ทดสอบก่อนการจัดประสบการณ์ 
(pretest) กับกลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบ
ทดสอบพัฒนาการด้านสติปัญญา แบบทดสอบ
ความสามารถในการแก้ปัญหา และแบบประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ์ 

 2. ดำาเนินการจัดประสบการณ์กลุ่ม
ทดลองที ่1 ตามแผนการจดัประสบการณต์ามแนว

คิดของเรกจิโอ เอมิเลีย และกลุ่มทดลองที่ 2 ตาม
แผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดของจอห์น  
ดิวอี้ รูปแบบละ 25 แผน ผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง
ทั้งหมด ใช้เวลาในการจัดประสบการณ์แผนละ  
50 นาท ีสปัดาหล์ะ 5 แผน รวมสปัดาหล์ะ 250 นาท ี
รวมเวลาทั้งหมด 5 สัปดาห์ 1,250 นาที 

 3. ทดสอบหลังการจัดประสบการณ์ 
(posttest) กับกลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบ
ทดสอบพัฒนาการด้านสติปัญญา แบบทดสอบ
ความสามารถในการแก้ปัญหา และแบบประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ ์ซึง่ทัง้สามฉบบัเปน็ชดุเดมิ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดประสบการณ์ตามแนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลีย 
และแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดของ
จอหน์ ดวิอี ้ตามเกณฑ ์80/80 โดยการหาคา่เฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

 2. วิเคราะหด์ชันีประสทิธผิลของแผนการ
จัดประสบการณ์ที่สร้างขึ้นทั้งสองแผนโดยใช้สูตร
คำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบพัฒนาการด้าน
สติปัญญา ความสามารถในการแก้ปัญหา และ
ความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดของเรกจิโอ  
เอมิเลีย และตามแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ ระหว่าง
ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้   
Hotelling T2 และ t-test (dependent samples) 

 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบพัฒนาการด้าน
สติปัญญา ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ระหว่าง
การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดของ เรกจิโอ  
เอมิเลีย และตามแนวคิดของ จอห์น ดิวอี้ โดยใช้ 
Hotelling T2 
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ผลการวิจัย
 1 .  ประสิ ทธิ ภ าพของแผนการจั ด
ประสบการณ์ตามแนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลีย 
และแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดของ
จอห์น ดิวอี้ มีค่า 88.93/90.13 และ 88.91/91.00 
ตามลำาดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
ประสบการณต์ามแนวคดิของเรกจโิอ เอมเิลยีและ
แผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดของจอห์น  

ดิวอี้ มีค่า 0.6835 และ .5707 คิดเป็นร้อยละ 
68.35 และ 57.07 ตามลำาดับ

 3. เด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลีย 
และกลุ่มที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
ของจอหน์ ดวิอี ้มพีฒันาการดา้นสตปิญัญา ความ
สามารถในการแก้ปัญหา และความฉลาดทาง
อารมณ์ สูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ดังตาราง 1-3

ตาราง 1 เปรียบเทียบพัฒนาการด้านสติปัญญา ความสามารถในการแก้ปัญหา และความฉลาดทาง

อารมณ ์ระหวา่งกอ่นเรยีนกบัหลงัเรยีนของเดก็ปฐมวัยที่ไดร้บัการจดัประสบการณ ์ตามแนว

คิดของเรกจิโอ เอมิเลีย

 ตัวแปรอิสระ ค่าสถิติ Value F P
  Pillai’s Trace  .935  238.941  .000   
 การทดสอบ Wilks’ Lambda  .065  238.941  .000   
 (ก่อนเรียน-หลังเรียน) Hotelling’s Trace  14.336  238.941  .000   
  Roy’s Largest Root  14.336  238.941  .000
  Box’s M = 8.250, p = .258
Tests of Between-Subjects Effects
 แหล่งความแปรปรวน  ตัวแปรตาม  SS  df  MS  F  P
   การทดสอบ  PROB  352.667  1  352.667  148.692**  .000   
 (ก่อนเรียน-หลังเรียน) ACH  342.519  1  342.519  140.449**  .000   
  EMOT  14,243.130  1  14,243.130  650.998**  .000  

Levene’s Test ; PROB(p) = .045(.832), ACH(p) = 2.806(.100), EMOT(p) = 2.053(.158)
** P < .01

 ตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบ
ความเป็นเอกพันธ์ของเมตริกซ์ความแปรปรวน- 
ความแปรปรวนร่วมโดยใช้ Box’s M Test พบ
ว่า เมตริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม
ระหว่างการสอบก่อนเรียนและหลังเรียนไม่แตก
ต่างกัน และผลการตรวจสอบความเป็นเอกพันธ์

ของความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนใน
แตล่ะตวัแปรตาม ไดแ้ก ่พฒันาการดา้นสตปิญัญา 
ความสามารถในการแก้ปัญหา และความฉลาด
ทางอารมณ์โดยใช้ Levene’s Test พบว่า ตัวแปร
ทัง้สามตวัมคีวามแปรปรวนของความคลาดเคลือ่น
ระหว่างการสอบก่อนเรียนและสอบหลังเรียนไม่
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แตกตา่งกนั แสดงว่า ข้อมูลสอดคลอ้งกับข้อตกลง
เบื้องต้นในการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ

 ส่วนค่าเฉลี่ยพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ความสามารถในการแก้ปัญหา และความฉลาด

ทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดของ เรกจิโอ เอมิเลีย 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

ตาราง 2 เปรียบเทียบพัฒนาการด้านสติปัญญา ความสามารถในการแก้ปัญหา และความฉลาดทาง
อารมณ์ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตาม
แนวคิดของจอห์น ดิวอี้

 ตัวแปรอิสระ ค่าสถิติ Value F P
  Pillai’s Trace .953  314.098  .000   
 การทดสอบ Wilks’ Lambda 047  314.098  .000   
 (ก่อนเรียน-หลังเรียน) Hotelling’s Trace  20.485  314.098  .000   
  Roy’s Largest Root  20.485  314.098  .000  
  Box’s M = 23.431**, p = .001
Tests of Between-Subjects Effects
 แหล่งความแปรปรวน  ตัวแปรตาม  SS  df  MS  F  P
   การทดสอบ  PROB   338.000  1  338.000  138.336  .000   
 (ก่อนเรียน-หลังเรียน) ACH  408.980  1  408.980  131.224  .000      
  EMOT  14,688.980  1  14,688.980  746.391  .000    

Levene’s Test ; PROB(p) = 9.701**(.003), ACH(p) = 5.763*(.020), EMOT (p) = 11.449** (.001)
** P < .01, * P < .05

 ตาราง 2 แสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบ
ความเป็นเอกพันธ์ของเมตริกซ์ความแปรปรวน-
ความแปรปรวนร่วมโดยใช้ Box’s M Test พบว่า  
เมตริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่าง 
การสอบกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนแตกตา่งกนัอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการตรวจ
สอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวนของ
ความคลาดเคลื่อนในแต่ละตัวแปรตาม ได้แก่ 
พัฒนาการด้านสติปัญญา ความสามารถในการ
แก้ปัญหา และความฉลาดทางอารมณ์โดยใช้ 
Levene’s Test พบว่า ตัวแปรทั้งสามตัวมีความ

แปรปรวนของความคลาดเคลื่อนระหว่างการสอบ
ก่อนเรียนและสอบหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 0.5 แสดงว่า 
ข้อมูลไม่สอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นในการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ

 ส่วนค่าเฉล่ียพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ความสามารถในการแก้ปัญหา และความ
ฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยที่ ได้รับการ
จัดประสบการณ์ตามแนวคิดของ จอห์น ดิวอี้ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แต่เนื่องจากมีการฝ่าฝืน 
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ข้อตกลงเบ้ืองต้นของการวิเคราะห์ทางสถิติผู้วิจัยจึง 
เปลี่ยนวิธีการวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ t-test  
(Dependent sample) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

และเป็นไปตามตกลงเบื้องต้นทางสถิติ ผลการ
วิเคราะห์รายละเอียดแสดง ดังตาราง 3

ตาราง 3 เปรียบเทียบพัฒนาการด้านสติปัญญา ความสามารถในการแก้ปัญหา และความฉลาดทาง

อารมณ์ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตาม

แนวคิดของจอห์น ดิวอี้ โดยการวิเคราะห์ t-test (dependent sample)

 ตัวแปรตาม N ก่อนเรียน หลังเรียน t-test P

    S.D.    S.D.    

 ACH 25 12.92 2.20 18.64 1.19 17.93** .000

 PROB 25 13.28 1.95 18.48 1.05 18.39** .000

 EMOT 25 110.60 5.20 144.88 3.50 50.09** .000
** P < .01

 จากตาราง 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา ความสามารถในการแก้ปัญหา 
และความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยท่ีได้
รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดของ จอห์น  
ดิวอี้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01

 4.  เด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลีย มี
พัฒนาการด้านสติปัญญา ความสามารถในการ
แก้ปัญหา และความฉลาดทางอารมณ์ สูงขึ้นไม่
แตกตา่งจากกลุม่ที่ไดร้บัการจดัประสบการณต์าม
แนวคิดของจอห์น ดิวอี้ ดังตาราง 4
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ตาราง 4 เปรยีบเทยีบพฒันาการดา้นสตปิญัญา ความสามารถในการแกป้ญัหา และความฉลาด ทาง

อารมณ ์ระหวา่งเด็กปฐมวยัที่ได้รบัการจดัประสบการณต์ามแนวคดิของเรกจโิอ เอมเิลยีกบั

เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ 

 ตัวแปรอิสระ ค่าสถิติ Value F P
   Pillai’s Trace  .075  1.305  .284   
 วิธีการสอน Wilks’ Lambda  .925  1.305  .284
     Hotelling’s Trace .082  1.305  .284
     Roy’s Largest Root  .082  1.305  .284    
  Box’s M = 6.694, p = .395
Tests of Between-Subjects Effects
 แหล่งความแปรปรวน  ตัวแปรตาม  SS  df  MS  F  P
   PROB  4.536  1 4.536  2.735  .1040   
 วิธีการสอน ACH  4.157  1  4.157  2.678  .108
  EMOT  4.423  1  4.423  .298  .588    
Levene’s Test ; PROB(p) = 3.389(.072), ACH(p) = .097(.757), EMOT(p) = 1.310(.258)

 ตาราง 4 แสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบ
ความเป็นเอกพันธ์ของเมตริกซ์ความแปรปรวน-
ความแปรปรวนร่วมโดยใช้ Box’s M Test พบ
ว่า เมตริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม
ระหว่างระหว่างวิธีการสอนทั้งสองวิธีไม่แตกต่าง
กัน และผลการตรวจสอบความเป็นเอกพันธ์ของ
ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนในแต่ละ
ตัวแปรตาม ได้แก่ พัฒนาการด้านสติปัญญา 
ความสามารถในการแก้ปัญหา และความฉลาด
ทางอารมณ์โดยใช้ Levene’s Test พบว่า ตัวแปร
ท้ังสามตวัมคีวามแปรปรวนของความคลาดเคลือ่น
ระหว่างระหว่างวิธีการสอนทั้งสองวิธีไม่แตกต่าง
กนั แสดงวา่ ขอ้มลูสอดคลอ้งกับข้อตกลงเบือ้งตน้
ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ

 ส่วนค่าเฉลี่ยพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ความสามารถในการแก้ปัญหา และความฉลาด
ทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัด

ประสบการณ์ตามแนวคิดของ เรกจิโอ เอมิเลีย 
กับแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
 ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง แ ผ น ก า ร จั ด
ประสบการณ์ตามแนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลีย 
และแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดของ
จอห์น ดิวอี้ มีค่า 88.93/90.13 และ 88.91/91.00 
ตามลำาดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ผลปรากฏ
เช่นนี้เพราะแผนการจัดประสบการณ์ทั้งสองแบบ
ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัยและ
สติปัญญาของเด็ก มีการกำาหนดเนื้อหาเหมาะ
สมกับเวลาและสภาพท้องถิ่นของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ 
ลำาดับหัวข้อเน้ือหาจะเชื่อมโยงประสบการณ์เดิม
กับประสบการณ์ใหม่ และมีการจัดกิจกรรมหลาย
ประเภทตามสภาพแวดล้อมและการนำาไปใช้ เช่น 
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เนื้อหาเรื่องประสาทสัมผัสมีกิจกรรมการทดลอง
ด้วยตัวของเด็กเอง คือการมองเห็นเป็นการสัมผัส
ด้วยตา หรือการดมกลิ่น การชิมรส หรือเนื้อหา
เรื่องต้นไม้ท่ีรัก ให้เด็กออกไปนอกห้องเรียน ไป
สังเกตใบไม้เพื่อดูว่าใบไม้คายน้ำาได้จริงหรือไม่ 
นอกจากนีแ้ผนยงัอยู่ในรปูแบบกิจกรรมบรูณาการ
ใหเ้ดก็ไดเ้กดิการเรยีนรูโ้ดยผา่นการเลน่ การเลอืก
อุปกรณ์ต่างๆ ตามความสนใจ และความต้องการ
ศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งเด็กสามารถปฏิบัติได้จริงจึง
เกิดประสบการณ์ตรงทำาให้ได้รับความสนุกสนาน 
ความพึงพอใจ (ขนิษฐา จีนาภักดิ์, 2542) 

  นอกจากนี้ยังรู้จักการให้ การเสียสละแก่
เพื่อนๆ ร่วมห้องได้เล่นของเล่นที่ตนเล่นแล้ว ผลัด
เปลีย่นเวยีนกนัเลน่อยา่งทัว่ถงึ เนือ่งจากเดก็ในวยั
นี้ให้ความสนใจเรื่องต่างๆ ในระยะเวลาสั้นๆ แล้ว
จะสนใจในเรื่องใหม่ต่อไป ครูจึงจำาเป็นต้องจัด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย 
คอืใหม้กีารวิง่ เลน่ เตน้ ปัน้ วาด ระบายส ีเพือ่ใหม้ี
การปรบัตวัอยูก่บัครแูละเพือ่นไดอ้ยา่งทีเ่ปน็คนเกง่ 
คนดี และคนทีม่คีวามสขุ (ลกัขณา สรวิฒัน,์ 2554: 
3) ซึง่ผูว้จัิยไดว้างแผนการจดัประสบการณเ์พือ่ให้
เป็นไปตามความมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้เป็น
อยา่งดี โดยการจดักจิกรรมการเลน่ตามมมุ ไดแ้ก ่
มุมวทิยาศาสตร ์มมุรา้นคา้ มมุธรรมชาตศิกึษา มมุ
บลอ็ก มมุศิลปะ และมมุหนงัสอื เพือ่เปน็ทางเลอืก
สำาหรบัเดก็ๆ ใหเ้ลน่ตามความชอบ ความถนดั และ
ความสนใจ เป็นการพฒันาดา้นสตปิญัญา อารมณ ์
สังคม จริยธรรม ส่วนกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตาม
จังหวะดนตรี มีการตบมือตามจังหวะ การเต้น
ตามจังหวะ ซึ่งสอดคล้องกับกุลยา ตันติผลาชีวะ 
(2551: 51) ที่ให้แนวทางการจัดประสบการณ์ว่า 
ควรจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับลักษณะการ
เรียนรู้ของเด็กวัยนี้คือเด็กได้ลงมือกระทำา เรียน
รู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหว สำารวจ

เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง และให้เด็กคิด วางแผน ตัดสินใจลงมือ
กระทำา ครูเป็นผู้สนับสนุน อำานวยความสะดวก 
และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับการศึกษาของพูลศรี มูลอินต๊ะ (2551: 92) ที่
พบว่า แผนการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุ
ปัญญาเพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 89.92/92.65 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลีย
และแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดของ
จอห์น ดิวอี้ มีค่า 0.6835 และ .5707 คิดเป็น 
รอ้ยละ 68.35 และ 57.07 ตามลำาดบั แสดงว่าการ
จัดประสบการณ์ตามแผนทั้งสองแผนทำาให้เด็ก
ปฐมวัยมคีะแนนเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 68.35 และ 57.07 
ซึ่งเกินร้อยละ 50 อยู่ในระดับพอใช้ได้ ทั้งนี้เพราะ
ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2 โดยเฉลี่ยอายุ
ประมาณ 4-5 ขวบ อยู่ในระยะของการปรับตัว
เพือ่ใหม้ชีวิีตไดใ้นสิง่แวดลอ้มใหม ่ภายใตก้ารชว่ย
เหลือของพ่อแม่ หรือผู้ดูแล ที่คอยเอาใจใส่ดูแล 
และอบรมสั่งสอนให้กับเด็ก และเขาจะสามารถ
จดจำาซึมซับสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้นั้นไว้ได้เต็ม
ที่ จึงต้องสอนแต่สิ่งที่ดีงามสอดคล้องกับการ
ดำารงชีวิตอย่างมีคุณค่าให้ได้รับการพัฒนาการทั้ง
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และคุณธรรม
จริยธรรม ที่สำาคัญอีกประการหน่ึงคือเด็กวัยน้ีมี
พัฒนาการทางสมองเร็วกว่าส่วนอ่ืนๆ จึงต้องใช้
สมาธิและความตั้งใจในการทำากิจกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่ง แต่มักจะใช้เวลาได้ไม่นานด้วยความ
อยากรู้อยากเห็นอันเกิดจากการพัฒนาของสมอง
ที่รวดเร็วดังกล่าว และปกติเด็กวัยนี้จะมีวุฒิภาวะ
ทางตาไม่เพียงพอในการอ่านจึงมักจะผิดพลาด 
ดังนั้นจึงต้องใช้ตัวอักษรหรือภาพที่มีขนาดโตเพื่อ
ความเหมาะสมกับพัฒนาการดังกล่าว (ลักขณา  
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สริวัฒน์, 2554) สอดคล้องกับกุลยา ตันติผลาชีวะ 
(2547) ที่ให้หลักการจัดประสบการณ์ว่า ควรจัด
ประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
เด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเนื่อง เน้นเด็กเป็นสำาคัญ 
สนองความต้องการ ความสนใจ และความแตก
ตา่งระหวา่งบคุคล และบรบิทของสงัคมทีเ่ดก็อาศยั
อยู่ จัดเด็กให้ได้รับการพัฒนาโดยให้ความสำาคัญ
ท้ังกระบวนการและผลผลิตและให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก

 3. เด็กปฐมวยัที่ไดร้บัการจดัประสบการณ์
ตามแนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลีย และกลุ่มที่ได้
รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดของจอห์น  
ดวิอี ้มพัีฒนาการดา้นสตปิญัญา ความสามารถใน
การแก้ปัญหา และความฉลาดทางอารมณ์ สูงขึ้น
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้ง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลปรากฏเช่นนี้เพราะหลัก
การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดของเรกจิโอ  
เอมิเลีย ยึดเด็กเป็นสำาคัญ คือให้พูดคุยเรื่องที่เด็ก
สนใจแล้วจัดการบันทึกข้อมูลสาระการเรียนรู้ของ
เด็กมีการจัดกิจวัตรประจำาวัน ตารางเวลา ซึ่งจะ
ยดึหยุ่นและปรบัไดต้ลอดเวลา เพือ่ความเหมาะสม
ตอ่การจดัประสบการณข์องเดก็ โดยครเูปดิโอกาส
ใหเ้ดก็เป็นผูก้ำาหนดตารางเวลาในการวางแผนการ
ทำากิจกรรมต่างๆ และมีการจัดนิทรรศการแสดง
ผลงานของเด็ก ครูศิลปะและครูอื่นๆ จะร่วมมือ
กันจัดผลงานเด็กที่สื่อถึงความคิดและการเรียน
รู้ของเด็กที่สื่อออกมาโดยการปั้น การวาด การ
เขียน การพูด การแสดงความคิดเห็น การสร้าง 
สิ่งประดิษฐ์สองมิติ หรือสามมิติ การเล่นละคร 
(กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551) 

  จากหลักการจัดประสบการณ์ดังกล่าวจึง
มีการใชอ้ปุกรณ์งานศลิปะ และการจดัสิง่แวดลอ้ม 
เพื่อให้โอกาสเด็กได้คิดประดิษฐ์และค้นพบด้วย
ตนเอง เพ่ือท่ีจะโยงเข้าสู่การจัดสถานการณ์หรือ
กิจกรรมที่นำาเด็กไปสู่ประสบการณ์เรียนรู้ที่ก้าวสู่ 

พัฒนาการทางสติปัญญาในขั้นต่อๆ ไป มีการ
ประสานความร่วมมือระหว่างนักเรียน ครู และ 
ผูป้กครอง ดงันัน้ครเูปดิโอกาสใหผู้ป้กครองเขา้มา
มสีว่นรว่มดว้ยการเชญิมาเปน็วทิยากรพเิศษในการ
ให้ความรู้หรือจัดกิจกรรม เช่น ผู้ปกครองที่เป็น
ตำารวจ ครูควรเชิญมาให้ความรู้เรื่องการจราจร 
ความปลอดภัยบนถนน การจดักจิกรรมสรา้งสรรค ์
ขอความรว่มมอืจากผูป้กครองนำาวัสด ุอปุกรณท์ีม่ี
อยูต่ามธรรมชาตหิรอืในทอ้งถิน่มาเปน็อปุกรณใ์น
การจัดกจิกรรม การจัดกจิกรรมกลางแจ้ง อุปกรณ์
เครื่องเล่นสนามสามารถจัดและดัดแปลงมาจาก
วัสดุในท้องถิ่น โดยการวางแผนร่วมกันระหว่าง 
นักเรยีน คร ูและผูป้กครอง ชว่ยกนัจดัสิง่แวดลอ้ม
ที่ใหโ้อกาสเดก็ไดเ้รยีนรูอ้ยา่งอสิระและมคีวามสขุ
ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย ส่ิงที่ดีจาก
การเรยีนการสอนแบบเรกจโิอ เอมเีลยี คอืการจดั
กลุม่เดก็เปน็กลุม่เลก็ๆ ทำาใหเ้ดก็เรยีนรูส้งัคมมาก
ขึ้น เด็กได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้มีการคิด 
แก้ปัญหา ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีทักษะในการใช้ภาษา 
มีเหตุและผลในการเสนอความคิด มีจินตนาการ 
และความคดิสรา้งสรรค ์ถงึแมบ้างครัง้อาจมคีวาม
ยุ่งยากซับซ้อนและต้องใช้เวลามาก แต่สิ่งสำาคัญ
คือ ความพร้อมใจกันของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง
และชุมชนที่มุ่งมั่นต่อการสนับสนุนและให้โอกาส
แกเ่ดก็ การพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูค้วบคูไ่ปกบั
การสร้างสุนทรีนิยมในศิลปะด้วย 

 สำาหรับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
ของจอห์น ดิวอี้ นั้นเน้นการปฏิบัติจริงเช่นกัน โดย
การจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่มปฏิบัติการเรียนรู้
ด้วยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญสถานการณ์
จริงและการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จาก
การกระทำา ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกคิด ฝึกลงมือ
ทำา ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ ฝึกการแก้ปัญหา
ด้วยตนเองและฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ร่วม
กันเป็นกลุ่มผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและ
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การปฏิบัติตามแนวประชาธิปไตย รูปแบบการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียนให้อยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยอย่าง
มีความสุข ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal) ทักษะ
การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม และการใฝ่หาความรู้ของ 
ผูเ้รยีน โดยผูส้อนมีหนา้ท่ีเป็นผู้ให้คำาแนะนำา อำานวย 
ความสะดวก หรือเป็นเพียงที่ปรึกษาทางวิชาการ
การแบ่งกลุ่มทำางาน (grouping works) ผู้สอน
จะดำาเนินการร่วมกับผู้เรียนแบ่งกลุ่มย่อย มอบ
ให้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นศึกษา
ค้นคว้า แก้ปัญหา หรือปฏิบัติกิจกรรม ฯลฯ เน้น
การฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการทำางานร่วมกันเป็น
หมู่คณะตามแบบประชาธิปไตย ท้ังกระบวนการ
ด้วยตนเอง หรือร่วมกันเป็นกลุ่ม (มานิต ถนอม
พวงเสรี, 2549) สอดคล้องกับการศึกษาของ 
อารยา ระศร (2552) ทีพ่บวา่การจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง 
ช่วยให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีพัฒนาการ 
ด้านสติปัญญาสูงข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 4. เด็กปฐมวยัที่ไดร้บัการจดัประสบการณ์
ตามแนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลีย และกลุ่มที่ได้รับ
การจดัประสบการณต์ามแนวคดิของจอหน์ ดวิอี ้มี
พัฒนาการด้านสตปิญัญา ความ สามารถในการแก้
ปัญหา และความฉลาดทางอารมณ์ สูงขึ้นไม่แตก
ตา่งกนั ซึง่ไมเ่ปน็ไปตามสมมตฐิาน ทัง้นีเ้ปน็เพราะ
หลักการและแนวคิดของการจัดประสบการณ์ทั้ง
สองวิธีเน้นผู้เรียนให้ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองให้
ไดร้บัประสบการณต์รงจากความสนใจในกิจกรรม
ต่างๆ ที่ได้เลือกทำาด้วยตนเอง ผ่านอุปกรณ์ที่แตก
ต่างกัน ได้แก่ สิ่งของต่างๆ ภายในห้อง สี ทั้ง
สีดินสอและสีน้ำา รวมถึงต้นไม้ ใบไม้ ต่างๆ ซึ่ง
ทำาให้เกิดการฝึกใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ตา หู จมูก 
ลิ้น และอวัยวะร่างกาย มีการเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆ 

และแยกตามลำาพงัตามแตล่ะอุปกรณแ์ละกจิกรรม
ทั้งเดี่ยว และกลุ่ม เด็กจึงได้รับการพัฒนาทั้งทาง
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม
จริยธรรม และการใช้ภาษา จึงช่วยให้เด็กมีการ
สื่อสารกับครู และเพื่อนๆ ทั้งในห้องและนอก
ห้องเรียน รวมถึงที่บ้านและสังคมด้วย (ลักขณา 
สริวัฒน์, 2554) 

 สรปุไดว้า่การจดัประสบการณต์ามแนวคดิ
ทั้งของเรกจิโอ เอมิเลีย และการจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ มีความเหมาะสม
สำาหรับใช้จัดประสบการณ์กับเด็กปฐมวัยได้ทั้ง
สองแนวคิด จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำาให้เด็กกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ความสามารถในการแก้ปัญหา และความฉลาด
ทางอารมณ์ สูงขึ้นไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของมาริสา วงศ์สุกรรม 
(2553) ที่พบว่าความสามารถในการแก้ปัญหา
และความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้
รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการกับแบบ 
สืบเสาะหาความรู้สูงขึ้นไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช ้

 1.1 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการ
ด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัย ครูผู้สอนต้องมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ แข็งแรง เพราะ
เด็กวัยนี้จะไม่อยู่นิ่ง ชอบเคลื่อนไหวตลอดเวลา
ด้วยความอยากรู้อยากเห็นตามพัฒนาการที่เกิด
พร้อมกันในทุกด้าน ดังนั้นต้องจัดเตรียมกิจกรรม
ให้หลากหลาย เพื่อไม่ให้ว่างและไม่เบื่อหน่ายใน
กิจกรรมเดิมหรือซ้ำาๆ

 1.2 ครูต้องใช้การเสริมแรงตลอดการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ ด้วยการชม เช่น เก่งมาก  
ดมีาก ยอดเยีย่ม น่ารกัมากๆ เพราะเดก็จะชอบคำา
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ชมและจะทำาตามที่ครูบอกโดยง่ายขึ้น อีกทั้งรู้สึก
มั่นใจและภาคภูมิใจในตนเองที่มีความสามารถทำา
กิจกรรมได้จนได้รับคำาชม 

 1.3 ครูต้องเอาใจใส่ดูแลและสังเกต
พฤติกรรมของเด็กให้ท่ัวถึง เพราะเด็กจะชอบให้
ครูอยู่ใกล้ๆ ย่ิงครูเรียกว่าลูกยิ่งเหมือนได้อยู่ใกล้
พ่อแม่ จะทำาให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย 
ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีสมาธิ ให้ความสนใจในการ 
ทำากิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น 

 1.4 ครูควรติดต่อผู้ปกครองของเด็ก
ให้มาร่วมทำากิจกรรมกับเด็กอย่างสม่ำาเสมอ 
เพราะจะทำาให้ผู้ปกครองได้รับความรู้ในการ
จัดประสบการณ์ให้เด็กวัยนี้อย่างถูกต้องและ 

เหมาะสม สามารถนำาไปใช้ในการสอนเด็กที่บ้าน
ได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ดี
ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะช่วงวันหยุดหลายวัน 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบ
ความคิดสร้างสรรค์ และความฉลาดทางอารมณ์
ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตาม
รูปแบบต่างๆ 

 2.2 ควรมกีารวิจยัเปรยีบเทยีบพฒันาการ
ทางสติปัญญา ความรับผิดชอบ และความ
คิดสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัด
ประสบการณ์ด้วยรูปแบบที่ต่างกัน 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความคาดหวังและความเป็นจริงเกี่ยวกับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 7 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร 
ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านผู้เรียน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านปัจจัย
เกื้อหนุน และด้านการทำาการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ และเพื่อเปรียบเทียบความคาดหวัง
และความเป็นจริงเกี่ยวกับการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตระดับบัณฑิต
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบนอกเวลาราชการ จำานวน 519 คน และมหาบัณฑิตที่สำาเร็จการ
ศึกษา ในช่วงปีการศึกษา 2552-2553 จำานวน 389 คน รวมจำานวน 908 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้น (stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ 
t-test (independent samples) และ F-test (one- way analysis of variance) 

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

 1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับความคาดหวังและความเป็นจริงเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน โดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก 

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 รองสาสตราจารย์, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
3 อาจารย์ ดร., คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
1 M.Ed. Candidate in Educational Research, Faculty of Education, Mahasarakham University
2 Associate Professor, Faculty of Education, Mahasarakham University
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 2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีเพศ อายุ คณะที่สังกัด และสถานภาพนิสิตแตกต่างกัน มีความ
คิดเหน็ด้วยเกีย่วกบัความคาดหวงัเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน โดยรวมและรายดา้นสงูกว่าความเปน็
จริง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. นสิติระดบับณัฑติศกึษาทีม่เีพศตา่งกนั มคีวามคดิเหน็ดว้ยเกีย่วกบัความคาดหวังเกีย่วกบัการ
จัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่นิสิตที่
มีอายุ คณะที่สังกัด และสถานภาพนิสิตแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับความคาดหวังที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 4. นสิติระดับบณัฑติศึกษาท่ีมีเพศ อายุ และคณะทีส่งักดัแตกตา่งกนั มคีวามคดิเหน็ดว้ยเกีย่วกบั
ความเป็นจริงเกีย่วกับการจัดการเรยีนการสอน โดยรวมและรายดา้นแตกตา่งอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี่
ระดับ .05 แต่นิสิตที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

คำาสำาคัญ: ความคาดหวัง ความเป็นจริง การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

Abstract
 The study aimed to examine the expected and actual perceptions of graduate  
students at Mahasarakham University about learning-teaching organization in these 7 aspects: 
curriculum, instructors, learning-teaching processes, learners, measurement and evaluation, 
supporting factors, and conducting Independent Study and Thesis; and to compare expected 
and actual perceptions on learning-teaching condition of the graduate students. The sample 
of this study consisted of 908 students: 519 part-time graduate students and 389 graduated 
who completed education during academic years of 2009-2010. The population was selected 
by using a stratified random sampling (stratified random sampling). The research tool was a 
questionnaire. The statistics which used for analyzing data are follows: the percentage, mean, 
standard deviation and hypothesis testing by using t-test (independent samples) and F-test 
(one-way analysis of variance).

 The result were as follows:

 1. The graduate students showed their opinions about expected and actual  
perceptions about learning-teaching organizations as a whole and in each aspect at a high level.

 2. The graduate students with different genders, ages, faculties, and student statuses 
indicated their opinions about expected perceptions about learning-teaching organizations  
as a whole and in each aspect higher than the actual perceptions at the 0.05 level of  
significance.

 3. The graduate students with different genders showed their opinions about the 
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expected perceptions about learning-teaching organizations as a whole and in each  
aspect differently at the 0.05 level of significance. However, the students with different ages, 
faculties, and student statuses did not indicate expected perceptions about learning-teaching 
organizations as a whole and in each aspect differently.

 4. The graduate students with different genders, ages, and faculties evidenced  
their opinions about the actual perceptions about learning-teaching organizations as a whole 
and in each aspect differently at the 0.05 level of significance. However, the students with 
different statuses did not show opinions as a whole and in each aspect differently 

Keywords: expected, actual perception , graduate studies learning-teaching organizations 

บทนำา
 การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่
จำาเป็นในการประกอบอาชีพ เราจึงควรให้ความ
สำาคัญต่อการจัดการศึกษาในระดับนี้เป็นพิเศษ 
ในขณะเดียวกันก็ขยายโอกาสให้ประชาชนส่วน
ใหญ่ได้เข้าถึงการศึกษาระดับนี้ (วิชัย ตันศิริ, 
2549) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา  
ต้องพิจารณาความคาดหวังหรือความต้องการ
ของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และต้องรู้
ความคาดหวังของผู้ที่จะมาสมัครเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย เพราะนิสิตหมายถึงชีวิตความเป็น
อยู่ของมหาวิทยาลัย เพื่อมาพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้ก้าวหน้าไปในทิศทางที่ต้องการ (อดุลย์ วิริย
เวชกุล, 2548) ปัจจุบันสถาบันการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาหลายสถาบันในประเทศไทยให้ความ
สำาคญักบังานการจดัการเรยีนการสอนและกำาหนด
เปา้หมายและภารกิจทีช่ดัเจนตามความพรอ้มของ
สถาบันและความเชี่ยวชาญเฉพาะ สามารถเข้าถึง
ผู้เรียนได้มากที่สุด รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนตอ้งมคีวามหลากหลายตามความตอ้งการของ
ผู้เรียน ให้ความสำาคัญกับการการวิจัย สร้างองค์

ความรูเ้พือ่การพฒันาประเทศ นำาเทคโนโลยมีาใช้
ในการเรียนการสอน และกระจายโอกาสทางการ
ศึกษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง (สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544)

 มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาหน่ึงที่ตระหนักถึงความสัมพันธ์  
ดังกล่าว จึงได้เปิดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญา 
โทระบบนอกเวลาราชการ ทัง้ในทีต่ัง้มหาวิทยาลยั
และบริการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย
ตามจังหวัดต่างๆ ให้กับบุคคลทั่วไปได้ศึกษาต่อ 
โดยจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่มีข้อจำากัด
ทางด้านเวลาหรือหน้าที่การงาน การจัดการ
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามตามหลักสูตรระดับปริญญาโท 
ระบบในเวลาราชกา และระบบนอกเวลาราชการ 
เปิดการเรียนการสอนจำานวนทั้งสิ้น 13 คณะ 1 
สถาบัน และ1 วิทยาลัย จำานวน 20 หลักสูตร 
นอกจากนี้ยังมีการเปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติ
จำานวน 2 หลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตมาตั้งแต่
ปี 2538 ปัจจุบันมีจำานวนนิสิตในระดับบัณฑิต
ศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2553  
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ท้ังในวิทยาเขตมหาสารคาม และนอกวิทยาเขต 
มหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ จำานวน 18 จังหวัด 
มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการสำารวจปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ
ดำาเนินงานมหาวิทยาลัย ทำาให้ทราบและเข้าใจ
สภาพปญัหาเพือ่กำาหนดแนวทางการบรหิารจดัการ
ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ป ี2551 พบวา่ มจีดุออ่น
ในด้านการจัดการเรียนการสอน 1. ควรพัฒนาให้
ได้มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของ สมศ. 
2. กระบวนการคัดเลือกนิสิตยังขาดระบบการ
คัดกรองที่ดี 3. จำานวนนิสิต อาจารย์มีสัดส่วนที่
ยังไม่ได้มาตรฐาน (กองแผนงาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2551)

 จากเหตุผลความสำาคัญของการจัดการ
เรียนการสอนและข้อมูลงานวิจัยที่นำาเสนอมา
ข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความคาด
หวังและความเป็นจริงเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ระบบนอก
เวลาราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในด้าน
หลักสูตร ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านกระบวนการ
เรียนการสอน ด้านผู้ เรียน ด้านการวัดและ
ประเมินผล ด้านปัจจัยเกื้อหนุน และด้านการ
ทำาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระซึ่งผล
การวิจัยครั้งนี้นำาไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับภาค
วิชา คณะ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระกอบ
การพิจารณาการบริหารจัดการ การขยายโอกาส
การจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของ 
ผูเ้รยีน เพิม่คณุภาพการจัดการเรียนการสอน และ
ช่วยสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึ้น อันจะเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และสอดคล้องกับความต้องการ
ทางสังคม

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังและ
ความเป็นจริงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ 
ผูส้อน ดา้นกระบวนการเรยีนการสอน ดา้นผูเ้รยีน 
ด้านการวัดและประเมินผล ด้านปัจจัยเกื้อหนุน 
และด้านการทำาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้า
อิสระ

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและ
ความเป็นจริงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา จำาแนกตามเพศ อายุ คณะที่
สังกัด และสถานภาพนิสิต 

สมมุติฐานของการวิจัย
 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และมหาบัณฑิต 
ทีม่เีพศ อาย ุคณะทีส่งักดั และสถานภาพนสิติตา่ง
กันมีความคาดหวังและเป็นจริงเกี่ยวกับความการ
จัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 
นิสติระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ระบบนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2553 
จำานวน 1,908 คน และมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2552-2553 จำานวน 1,721 คน รวมทั้งสิ้นจำานวน 
3,629 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 519 คน 
และมหาบัณฑิต จำานวน 389 คน โดยแบ่งเป็น
นิสิตสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ จำานวน 477 คน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำานวน 132 คน คณะ
การบัญชีและการจัดการ จำานวน 136 คน คณะ
วิทยาศาสตร ์จำานวน 92 คน และสถาบนัวิจยัศลิปะ
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และวัฒนธรรมอีสาน จำานวน 71 คน รวมจำานวน 
908 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครือ่งมอืที่ใชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม 
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)  
5 ระดับ รวม 68 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ 
ตั้งแต่ .269 ถึง .922 และ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .986

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การวิเคราะห์ระดับความคาดหวังและ
ความเป็นจริงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 

 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาด
หวังและความเป็นจริงเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา จำาแนกตามเพศ อายุ 
คณะที่สังกัด และสถานภาพนิสิตโดยใช้ t-test 
(dependent samples) และ F-test (one way 
analysis of variance) และทดสอบความแตก
ต่างรายคู่ด้วยวิธีการเปรียบเทียบพหุคูณ โดยวิธี
ของ scheffe’

สรุปผลการวิจัย
 1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและมหา
บัณฑิตมีความคาดหวังและความเป็นจริงเกี่ยวกับ
การจัดการเรยีนการสอน ระดบับณัฑติศกึษา โดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 2. การเปรียบเทียบความคาดหวังและ
ความเป็นจริงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
จำาแนกตามเพศ อายุ คณะที่สงักัด และสถานภาพ
นิสิต ดังนี้

 2.1 นสิติระดบับณัฑติศกึษา ทีม่เีพศ อาย ุ
คณะทีส่งักดั และสถานภาพนสิติแตกตา่งกนั พบวา่ 
มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับความคาดหวังเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายด้าน
สูงกว่าความเป็นจริง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

 2.2 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีเพศแตกต่าง 
กันมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับความคาดหวังและ
ความเป็นจริงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนิสิตเพศชายมีความ
คาดหวังสูงกว่าเพศหญิง 4 ด้าน แต่นิสิตเพศหญิง 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับความเป็นจริงสูงกว่าเพศชาย
ทุกด้าน

 2.3 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอายุต่าง
กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน แต่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เป็นจริง โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนิสิตที่มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ป ีมคีวามคดิเหน็โดยรวมแตกตา่ง
กับนิสิตที่มีอายุมากกว่า 50 ปี และอายุระหว่าง 
30-40 ปี

 2.4 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สังกัดคณะ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับความคาด
หวังเกีย่วกบัการจัดการเรยีนการสอน โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน แต่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเป็นจริง โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนิสิต
ที่สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ และคณะ
ศกึษาศาสตรค์วามคดิเหน็โดยรวมแตกตา่งกบันสิติ
ที่สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 2.5 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีสถานภาพ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับความคาดหวังและ
ความเป็นจริง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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อภิปรายผล
 1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและมหาบัณฑิต 
มีความคาดหวังและความเป็นจริงเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา รายด้าน 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือด้านหลักสูตร 
ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านกระบวนการเรียนการ
สอน ด้านผู้เรียน ด้านการวัดและประเมินผล 
ด้านปัจจัยเกื้อหนุน และด้านการทำาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ ผลการวิจัยพบ
เช่นนี้เนื่องจาก การจัดการเรียนการสอนระดับ
อุดมศึกษา มีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะมีผล
ต่อผู้เรียน เช่น จำานวนผู้เรียน คุณภาพของผู้สอน 
วิธีการสอน สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเสริม
หลักสูตร การวัดและประเมินผล องค์ประกอบ
ท่ีสำาคัญของการจัดการเรียนการสอนที่จะทำาให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ต้องมี
แนวทางในการพัฒนาเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
สามารถ เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมท่ีจะเรียน
ได้เต็มศักยภาพ อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน 
(2544) กล่าวว่า องค์ประกอบของการจัดการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอันเป็นปัจจัยที่มี
ความสำาคัญในการส่งเสริมให้การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีองค์ประกอบที่
สำาคัญ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านผู้เรียน
ด้านผู้สอน ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้าน
การวัดและประเมินผล และด้านปัจจัยเก้ือหนุน 
ซ่ึงมคีวามสำาคญัอยา่งยิง่ทีจ่ะทำาใหผู้้เรยีนสามารถ 
พัฒนาตนเองใหเ้ปน็บณัฑติทีพ่งึประสงคต์อ่ไป ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวารี โสธรพิทักษ์กุล 
(2549) ได้วิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ 
สภาพที่เป็นจริงและความคาดหวังของนักศึกษาที่
มตีอ่คุณภาพการจัดการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราคำาแหง ใน
ด้านหลักสูตร ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ ด้าน

คุณลักษณะของนักศึกษา และด้านกระบวนการ
เรียนการสอน พบว่า สภาพที่เป็นจริงและความ
คาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีต่อ
คณุภาพการจัดการศกึษา 4 ดา้น คอื ดา้นหลกัสตูร 
ดา้นคณุลกัษณะของอาจารย ์ดา้นคณุลกัษณะของ
นักศึกษา และด้านกระบวนการเรียนการสอนอยู่
ในระดับมาก 

 2. การเปรียบเทียบความคาดหวังและ
ความเป็นจริงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
จำาแนกตามเพศ อายุ คณะที่สงักัด และสถานภาพ
นิสิต ดังนี้

 2.1 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและมหา
บัณฑิตมีความคาดหวังและความเป็นจริงเกี่ยวกับ
การจัดการเรยีนการสอนมคีวามคาดหวังและความ
เป็นจริงที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยรวม
และรายดา้นแตกตา่งกนั อยา่งมนัียสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่านิสิต
ระดับบัณฑิตมีความคาดหวังสูงกว่าความเป็นจริง
ทุกด้าน ผลการวิจัยพบเช่นนี้เนื่องจาก นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาและมหาบัณฑิตเห็นความสำาคัญกับ
การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาที่จะไปให้ถึง
เป้าหมายหรือผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ การเรียน
การสอนระดบัอดุมศกึษามคีวามแตกตา่งจากระดบั
อืน่ๆ ในแงท่ีเ่นน้การเสาะแสวงหาความรูค้วามจรงิ 
การเรียนการสอนจึงเป็นการพัฒนาให้เกิดทักษะ
และความรู ้เกดิความรกัและมทีศันคตทิีด่ตีลอดจน
มีคุณธรรมในอาชีพที่จะทำาในอนาคต ทิศนา แขม
มณี (2545: 26) ได้สรุปการจัดการเรียนการสอน
คือกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยให้ทั้ง 
ผูส้อนและผูเ้รยีนไดม้ปีฏิสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั การ
จัดการเรียนการสอนจะเน้นการมีส่วนร่วมของ 
ผู้เรียน โดยพิจารณาจากหลักสูตร ผู้สอน ผู้เรียน 
วิธีการสอน และการประเมินผล ตลอดจนสื่อการ
เรียนการสอนเป็นต้น ซึ่งยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วิลาศนี ป้องศรี และสุลารีวรรณ ชอบสงวน 
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(2547) ได้ศึกษาความคาดหวังต่อการปฏิบัติ
จริงของการจัดการเรียนการสอนตามทัศนะของ
นักศึกษา โดยจำาแนกตามลักษณะ 4 ด้านคือ ด้าน
คณุลกัษณะของอาจารย ์ด้านเทคนิคการสอนของ
อาจารย ์ด้านการใชน้วตักรรมและสือ่การสอนของ
อาจารย์ และด้านประเมินผลผู้เรียน พบว่าการ
ปฏบิตัจิรงิตอ่การจดัการเรยีนการสอนของอาจารย ์
พบวา่ตามทศันะของนกัศกึษาตอ่ความคาดหวงัของ
อาจารย์ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก และความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการ
สอนแตกต่างจากการปฏิบัติจริงอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักศึกษามีทัศนะต่อการ
จัดการเรียนการสอนมีความคาดหวังสูงกว่าการ
ปฏิบัติจริง

 2 . 2  นิ สิต ร ะ ดับ บัณ ฑิต ศึกษ าและ 
มหาบัณฑิตท่ีมเีพศตา่งกนั มคีวามคาดหวงัเกีย่วกบั 
การจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และนสิติระดบับณัฑติศกึษาและมหาบณัฑติที่
มีอายุต่างกัน คณะที่สังกัดต่างกัน และสถานภาพ
นิสิตต่างกัน มีความคาดหวังเก่ียวกับการจัดการ
เรยีนการสอน โดยรวมและรายด้านไม่แตกตา่งกัน 
ผลการวิจัยพบเช่นนี้เนื่องจาก นิสิตระดับบัณฑิต
ศึกษาและมหาบัณฑิตมีความคาดหวังในการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยโดยความ
คาดหวังจะสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ที่ได้รับ 
การได้รับการจัดการเรียนการสอนที่ดี ทำาให้นิสิต
มีความเชื่อมั่นว่าจะเรียนให้บรรลุผลสำาเร็จตาม
ที่ตั้งไว้ เกิดแรงจูงใจในการเรียนและจะประสบ
ความสำาเร็จตามที่คาดหวังไว้ มหาวิทยาลัยจึงนำา
ภาพสะท้อน ระดับความต้องการมาเพิ่มสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพ ความเชื่อมั่น และคุณภาพของ
การจัดการเรียนการสอนได้ ซึ่ง ชาญชัย ยมดิษฐ์ 
(2548: 66) กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนว่า
เป็นวิธีการเชิงระบบ สามารถพิสูจน์และทดสอบ

ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการเชิง
ระบบ ในขณะที่กระบวนการจัดการมีความหมาย
ในเชิงการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนนั้นจะต้องบูรณาการส่วนต่างๆ อย่างเหมาะ
สม กลมกลืนกับหลักการทฤษฎีความก้าวหน้า
ทางวิชาการ ผู้เรียน ผู้สอน สื่อ รูปแบบวิธีการ 
ศิลปะการสอน การวัดและการประเมินผลตลอด
จนปัจจัยสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่มีอยู่
ในช่วงเวลาขณะสอนได้อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุรางค์รัตน์ เน่ืองไชยยศ (2549) 
ได้ศึกษาความคาดหวังและเปรียบเทียบความ 
คาดหวงัของนสิติ จำาแนกตามเพศ และคณะทีส่งักดั  
พบว่า นิสิตเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวัง
ต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และนิสิตที่ศึกษาในคณะแตกต่างกันมีความ
คาดหวังต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับ สุปราณี 
นาคแก้ว (2549) ได้ศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาปริญญาโทเกี่ยวกับสภาพความคาดหวัง
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร  
ด้านศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน ด้านความพร้อม
ของผู้เรียน และด้านความพร้อมของสถาบัน 
นักศึกษามีความคาดหวังในทุกๆ ด้าน อยู่ในระดับ
มาก และเมือ่ทำาการศกึษาเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ 
พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อ
จำาแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ตำาแหน่ง และสาขา 
วิทยบริการที่แตกต่างกัน

 2 . 3  นิสิ ตระดั บบัณ ฑิตศึ กษ าและ 
มหาบณัฑติมหาสารคามทีม่เีพศตา่งกนั อายตุา่งกนั 
และคณะที่สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเปน็จรงิในการจดัการเรยีนการสอน โดยรวม
และรายดา้นแตกตา่งกนั อยา่งมนัียสำาคญัทางสถติิ
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ที่ระดับ .05 ส่วนนิสิตที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็น โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ผลการวจิยัพบเชน่นีเ้นือ่งจาก การจดัการเรยีนการ
สอนทีน่สิติระดบับณัฑติศึกษาและมหาบณัฑติรบัรู้
และแสดงความคดิเหน็ออกมาในหลายระดบัทีต่รง
กันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและต้องการ
ให้มหาวิทยาลัยรับทราบและนำาไปประยุกต์ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนซึ่ง ปรียาพร  
วงศ์อนุตรโรจน์ (2546) ให้แนวคิดที่ว่าการที่
สถาบันอุดมศึกษาจะก้าวสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการนั้นจะต้องดำาเนินการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
หลักของการศึกษา ซึ่งปัจจัยที่เป็นเครื่องชี้วัด
ความสำาเร็จ คือการเรียนการสอน และการเรียน
การสอนจะประสบความสำาเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับ
การจัดการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ สุพรรณี เพชระ (2552) ได้ศึกษาทัศนะ 
ของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านผู้สอนด้านกระบวนการ
เรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และ
ด้านปัจจัยเกื้อหนุน จำาแนกตามเพศ และนิสิตที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน พบว่า นิสิตมี
ทัศนะต่อการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและใน
แต่ละด้านไม่แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่าการจัดการ
เรียนการสอนนั้นมีความสำาคัญอย่างที่จะช่วย 
ส่งเสริมผู้ เรียนและผู้สอน ตลอดจนการจัด
หลกัสตูร และการบรหิารจดัการใหน้กัศกึษาไดเ้กดิ
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความ
สำาเร็จในที่สุด และส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตที่
จะออกไปรับใช้สังคมต่อไป การเรียนการสอนใน
ระดับ อดุมศึกษาจำาเปน็ตอ้งคำานงึถึงองคป์ระกอบ
ของการเรียนการสอน อันเป็นปัจจัยที่มีความ
สำาคัญในการที่จะส่งเสริมให้การเรียนการสอนมี
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล และครอบคลมุการ
ดำาเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาที่
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษากำาหนดเพื่อรองรับ 
การประกันคุณภาพภายในและภายนอก

ข้อเสนอแนะ
 1. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการนำาผลการวิจยั
ไปใช้

 การศึกษาความคาดหวังและความเป็น
จรงิทีม่ตีอ่การจดัการเรยีนการสอนของนสิติระดบั
บณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผูว้จิยัมขีอ้
เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้

 1.1 ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยควร
นำาผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลใน การพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

 1.2 ความคิดเห็นต่อความคาดหวังของ
นิสิตและความเป็นจริงเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ผู้สอน 
ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านผู้เรียน ด้าน
การวัดและประเมินผล ด้านปัจจัยเกื้อหนุน และ
ดา้นการทำาวิทยานิพนธห์รอืการศกึษาคน้คว้าอิสระ 
ทำาให้ทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสม มีมาตรฐาน 

 1.3 จัดทำาแผนการบริหารคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน รวมถึงการบริการต่างๆของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 1.4 เปน็ขอ้มลูในการประกนัคณุภาพการ
ศึกษาภายใน ในตัวบ่งชี้และองค์ประกอบด้านการ
จัดการเรียนการสอน และคุณภาพของนิสิต

 2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวิจยัครัง้ตอ่ไป

 2.1 ควรหาตัวแปรไปใช้ให้สอดคล้องกับ
ประกนัคณุภาพในระดบัอดุมศกึษาซึง่มเีกณฑแ์ละ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่เปลี่ยนแปลง

 2.2 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะคณะที่มี
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทซึ่งต้องมี
การจดัการเรยีนการสอนในทีต่ัง้และนอกทีต่ัง้ ควร
มีการจัดทำาในระดับปริญญาตรี และปริญญาเอก 
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และให้ครบทุกคณะ ทุกระดับของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

 2.3 การตั้งข้อคำาถามที่ใช้ในเครื่องมือที่
ใช้ในการเกบ็รวมรวมขอ้มลูควรขอ้คำาถามทีม่คีวาม

เป็นรูปธรรมจะทำาให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ
ตอบแบบสอบถามได้ง่าย เข้าใจและชัดเจนมาก 
ยิ่งขึ้น
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การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ท่ีส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา 
เรื่องเรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6: 
การวิจัยแบบผสานวิธี 
Development of Mathematics Teaching Model to Promote 
Problem-Solving Skills on the Topic “2-D and 3-D Geometry” 
for Prathomsueksa 6 Students: Mixed-methods Research

วราภรณ์ โชติรัตนากูล1, ประวิต เอราวรรณ์2, มนูญ ศิวารมย์3

Varaporn Chottirattanakul1, Prawit Erawan2, Manoon Siwarom3 

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการ 
แกปั้ญหา เรือ่งเรขาคณติ 2 มติแิละ 3 มติติามรปูแบบการสอนของ Joyce and Weil 2) หาประสทิธภิาพ
และดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบความ
สามารถในการแกป้ญัหา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอ่นและหลงัเรยีน โดยใชร้ปูแบบการสอนทีพ่ฒันา
ขึ้น และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ ที่ส่งเสริมทักษะการ 
แกปั้ญหา การดำาเนนิการวจิยัเปน็แบบผสานวธิ ี(mixed-methods research) ม ี2 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที ่1 
การพัฒนารูปแบบการสอน และขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบการสอน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านเสียว สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 จำานวน 23 คน ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ 1) แบบสังเกตการสอน 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ 4) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 6) แบบวัด
ความพงึพอใจของนกัเรยีน ทีม่ตีอ่รปูแบบการสอนคณติศาสตรท์ีส่ง่เสรมิทกัษะการแกป้ญัหา การวเิคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และข้อมูลเชิงปริมาณใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ร้อยละ และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test dependent

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 รองศาสตราจารย์ ดร., คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 อาจารย์ ดร., บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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 ผลการวิจัยพบดังนี้ 

 1. รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ลำาดับขั้นการสอน 
(syntax) ใช้วิธีสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 5P ดังนี้ สำารวจประเด็นปัญหา (problem issues survey) ค้นหา
วิธีการแก้ปัญหา (problem solving) ดำาเนินการแก้ปัญหา (problem-solving solution) นำาเสนอคำา
ตอบหรือผลการแก้ปัญหา (problem-solving result presentation) และขั้นประเมินผลการแก้ปัญหา 
(problem-solving assessment) 2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน (social system) ได้แก่ แนะนำา
ให้นักเรียนคิดสู่คำาตอบของปัญหา 3) หลักการตอบสนองต่อพฤติกรรม (principles of reaction) ใช้สื่อ
ประกอบการสอนให้เกิดความสัมพันธ์อันดี และ 4) สิ่งช่วยเหลือในการสอน (support system) ได้แก่ 

สื่อรูปธรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้

 2. ประสิทธิภาพแผนการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา เท่ากับ 77.96/81.13 และมีดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 65.84 

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาพัฒนาขึ้นมี
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาโดย
รวมอยู่ในระดับมาก

คำาสำาคัญ: การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์, ทักษะการแก้ปัญหา, เรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ

Abstract
  This study aimed to: 1) develop a mathematics teaching model to promote  
problem-solving skill entitled 2-D and 3-D geometry based on the teaching model of Joyce and 
Weil, 2) found out an efficiency and effectiveness index of the learning based on the teaching 
model, 3) compared problem-solving ability, and learning achievement between before and 
after learning using the developed model, and 4) examined the students’ satisfaction with 
mathematics teaching model to promote problem-solving skills. The study was conducted 
using mixed-methods research. There were 2 stages: stage 1 developing the teaching model 
and stage 2 trying out the teaching model. The sample consisted of 23 Prathomsueksa (grade) 
6 students at Ban Siao School under the Office of Sisaket Educational Service Area Zone 2 
in the second semester of the academic year 2010, obtained using the purposive sampling 
technique. The instruments were used in the study: 1) an observation form, 2) an interview 
form, 3) plans for organization of learning, 4) a test of mathematics problem solving ability, 5) 
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an achievement test, and 6) a scale on students’ satisfaction with the mathematics teaching 
model to promote problem-solving skills. Qualitative data were analyzed using content analysis 
while quantitative data were analyzed using mean, percentage, and standard deviation ; and 
t-test (dependent samples) was employed for testing hypotheses. 

 The result of the study were as follow:

 1. The developed mathematics teaching model consisted of these 4 stages:  
1) syntax used the problem-based teaching method (5P) problem issues survey, problem 
solving, problem-solving solution, problem-solving result presentation, and problem-solving 
assessment, 2) social system including introducing students answer the question, 3) principles  
of reaction using media in supplement to teaching to generate good relationship and,  
4) support system including concreat media to stimulate learners to learn. 

 2. The developed plans for mathematics teaching to promote problem-solving skill 
had an efficiency of 77.96/81.13 an effectiveness index of 65.84. 

 3. The respectively students who learned using the develop mathematics teaching 
model to promote problem-solving skills had higher mean score on problem solving ability 
and learning achievement after learning than before learning at the .05 level of statistical 
significance.

  4. The students showed their satisfaction with the mathematics teaching model to 
promote problem-solving skills as a whole at a high level.

  

Keywords: development of mathematic teaching model, problem-solving skill, 2-D and 3-D 
geometry

บทนำา 
 การแก้ปัญหาเป็นหัวใจของการเรียน
คณิตศาสตร์ เป็นจุดเน้นและเป้าหมายสูงสุดของ
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
บุคคลที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ จะมีศักยภาพในการวิเคราะห์ 
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือ
ประยกุตศ์กัยภาพทีม่ีไปสูส่ถานการณใ์หม ่(Fisher,  
1987) ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการทางสมองของ

นักเรียนในการใช้ความรู้ ความคิด ทักษะ และ
วิธีการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งถือเป็นสิ่งจำาเป็นใน
การดำารงชีวิตของคนทุกคน การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์จึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของการสอน 
คณิตศาสตร์ โดยมุ่ งที่กระบวนการในการ 
แกป้ญัหาดว้ยความสามารถทางการคดิ ใชค้วามรู้ 
ทักษะ ความเข้าใจ กระบวนการในการเผชิญ
ปัญหา และจบลงเมื่อได้คำาตอบ 

  การจัดการเรียนการสอนต้องเน้น
กระบวนการแก้ปัญหา และการนำ าความ
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รู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน ครูต้องจัด
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเป็น
คนดี เก่งและมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2550) สอนโดยเน้นกระบวนการไปสู่การสร้าง 
องค์ความรู้ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกข้ันตอน 
เลือกใช้รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา 
และวยัของผูเ้รยีน ซึง่ในการเลอืกรปูแบบการสอน
ต้องคำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ผสม
ผสานกับเนื้อหาสาระสอดคล้องกับลักษณะของ 
ผู้เรียน (บุญชม ศรีสะอาด, 2541) รูปแบบการ
สอนของ Joyce and Weil เป็นรูปแบบการสอน
ที่เหมาะกับการพัฒนาทักษะและความสามารถใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ซึ่งเสนอหลักการของ
รูปแบบการสอนที่ดีต้องมี 4 องค์ประกอบ คือ  
1) ลำาดบัขัน้การสอน (syntax) 2) ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง 
ครูกับนักเรียน (social system) 3) หลักการต่อ
พฤติกรรมการเรียน (principles of reaction) 
และ 4) สิง่ชว่ยเหลอืในการสอน (support system)

 การจดักจิกรรมการเรียนรูท่ี้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน (problem based learning: PBL) เป็น
วิธีการที่จะนำามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนของ 
ผู้ เ รียนท่ีดี ท่ีสุดวิธีหนึ่ง เน้นการพัฒนาความ
สามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้ผู้เรียน
สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในโลกแห่งความเป็นจริง ให้ผู้เรียนเกิดทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 
(Delisle, 1997) ซึ่งเป้าหมายสำาคัญคือเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้เลือกปัญหาและ
วิธีการเรียนบนพื้นฐานของพัฒนาการและความ
สนใจเพื่อเป็นตัวกระตุ้นคอยนำาทางให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู ้จากแนวคดิดงักลา่จงึนำามาพฒันา
เป็นรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะ
การแก้ปัญหา ตามกรอบแนวคิดของ Joyce and 
Weil (1992) ด้วยวิธีสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานวิชา
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพือ่พฒันารปูแบบการสอนคณติศาสตร์
ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา สำาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6

 2 .  เพื่ อหาประสิ ทธิ ภ าพและดั ช นี
ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ ตามรูป
แบบการสอนที่พัฒนาขึ้น

  3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการ
สอนที่พัฒนาขึ้น

  4. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนที่
มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอน
คณิตศาสตร์ ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา

สมมติฐานของการวิจัย 
 นักเรียนที่ เรียนด้วยรูปแบบการสอน
คณติศาสตรท์ีส่ง่เสรมิทกัษะการแกป้ญัหาทีพ่ฒันา
ขึน้มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาและผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียน 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จำานวน 126 
โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนบ้าน
เสียว จำานวน 23 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แบบสังเกตการสอน แบบมีโครงสร้าง 
จำานวน 4 ข้อ ตามกรอบแนวคิดของ Joyce and 
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Weil

 2. แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง 
จำานวน 4 ข้อ ตามกรอบแนวคิดของ Joyce and 
Weil

 3. แผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่งเรขาคณติ 
2 มิติและ 3 มิติ จำานวน 10 แผน

 4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการ 
แกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ชนดิอัตนยั จำานวน 6 ข้อ 
มคีา่ความยากตัง้แต ่.20-.80 คา่อำานาจจำาแนกตัง้แต ่
.20-1.00 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .83

 5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ชนิดอัตนัย จำานวน 6 ข้อ มีค่าความยาก
ตั้งแต่ .20-.80 ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .20-1.00 
และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .86

  6. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ที่
มีต่อรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะ
การแก้ปัญหา จำานวน 19 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .85

 การดำาเนินการวิจัย 

  แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ

  ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการสอน
คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา 

โดยเน้นวิธีสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน

 1. ศึกษาเอกสาร วิเคราะห์กรอบแนวคิด 
ทฤษฏีหลักการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสังเคราะห์ขั้นตอน
การสอนแบบแก้ปัญหา

 2. สัมภาษณ์ และสังเกตครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ จำานวน 4 คน โรงเรียนอนุบาล
ศรสีะเกษ โรงเรยีนเทศบาล 1 โรงเรยีนอนบุาลโพธิ์
ศรีสุวรรณ และโรงเรียนบ้านบกน้อย ตามกรอบ
แนวคิดของ Joyce and Weil 4 องค์ประกอบ คือ 
ลำาดบัขัน้การสอน (syntax), ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งครู 
กับนักเรียน (social system), หลักการตอบสนอง

ต่อพฤติกรรม (principles of reaction) และ 
สิ่งช่วยเหลือในการสอน (support system)

 3. สร้างรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมทักษะ
การแก้ปัญหา เรื่องเรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ 
ตามองค์ประกอบของทิศนา แขมมณี (2546) 
ซึ่งประกอบด้วยหลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา 
กระบวนการเรียนการสอน และผลการประเมิน 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตามขั้นตอนของ 
Joyce and Weil 4 ขั้นตอน สร้างเครื่องมือ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบการสอน

 4. เสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบรูป
แบบการสอน ปรับปรุงและทดลองใช้ (try-out) 
กับนักเรียนจำานวน 53 คน โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุ
ราษฎร์วิทยา) โรงเรียนบ้านโซงเลง โรงเรียนบ้าน
หนองผือ แก้ไขตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ

  ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบการ
สอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ที่
เน้นวิธีสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

  ออกแบบแผนการทดลองแบบ one group 
pre-test design ดังนี้

  1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  2. จัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบการ
สอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาที่
พัฒนาขึ้น 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวม 20 
ชั่วโมง

  3. ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดความ
สามารถในการแก้ปัญหา แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่ใช้
ทดสอบก่อนเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของ
นักเรียน ที่มีต่อรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่ 
ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา
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   การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
การสอนและสัมภาษณ์ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ โดย
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

 2. วเิคราะห์ประสทิธิภาพของรปูแบบการ
สอนตามเกณฑ์ 70/70 โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

  3. วเิคราะหด์ชันปีระสทิธผิลของแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยการใช้สูตรคำานวณ

  4. เปรียบเทียบความสามารถในการ 
แก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอน
คณิตศาสตรท์ี่สง่เสริมทักษะการแก้ปัญหา โดยใช้ 
t-test dependent

  5. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน
หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ท่ี 
ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน  
ได้แก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย 
 1. รูปแบบการสอน ประกอบด้วย หลัก
การ จุดมุ่งหมาย เนื้อหาวิชากระบวนการเรียน
การสอนเน้นวธีิสอนที่ใชป้ญัหาเปน็ฐาน ตามกรอบ
แนวคิดของ Joyce and Weil 4 ขั้นตอน คือ 

 1.1 ลำาดับขั้นการสอน (syntax) พบว่า 
กอ่นดำาเนนิการสอนครูตอ้งมีการวางแผนก่อนการ
สอน คอยกระตุ้นความสนใจ แจ้งจุดประสงค์และ
ข้อตกลง กำาหนดเกณฑ์ ความมุ่งหวังตามเกณฑ์ 
และทดสอบความรูค้วามเข้าใจ ข้ันดำาเนนิการสอน 
คือ ขั้นดำาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธี
สอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน 5 ขั้น และขั้นหลังดำาเนิน
การสอน เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์

 1.2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 
(social system) เป็นขั้นที่ครูกระตุ้นให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ โดยการพูดคุยก่อนการสอนใน
แต่ละชั่วโมง เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี ทำาให้การ
เรียนการสอนเป็นเรื่องที่สนุกสนาน ครูอารมณ์ดี 
ปรับตัวเข้ากับนักเรียนได้ ยึดการสอนตามวิธีการ
ที่นักเรียนอยากเรียน มีความสามารถในการสอน 
และใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย จัดบรรยากาศ 
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้น่าเรียน

 1.3 หลักการตอบสนองต่อพฤติกรรม
การเรียน (principles of reaction) เป็นการ
แสดงออกดา้นพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตอ่
การสอนของครู การเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง
และการถ่ายทอดที่ดีของครู ส่งผลต่อความเข้าใจ
ของผู้เรียน การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ครกูบันกัเรยีน การใหค้ำาแนะนำาปรกึษา การใชส้ือ่
ประกอบการสอนและการวดัผลประเมนิผลมสีว่นที่
จะช่วยตอบสนองพฤติกรรมการเรียนรู้ในเชิงบวก

 1.4 สิ่งช่วยเหลือในการสอน (support 
system) เป็นการเลือกใช้สื่อประกอบการสอน  
ผูส้อนจะตอ้งตัง้วัตถปุระสงคเ์ชงิพฤตกิรรมในการ
เรียนให้แน่นอน เพื่อเป็นตัวนำาในการเลือกใช้สื่อ
การสอนทีเ่หมาะสม สือ่ตอ้งสมัพนัธก์บัเน้ือหาของ
บทเรียน ควรใช้สื่อของจริง น่าสนใจ เพื่อช่วยให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี 

 2. ประสทิธภิาพแผนการสอนคณติศาสตร์
ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาความ
สามารถในการแกป้ญัหา เทา่กบั 77.96/81.13 คา่
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 65.84 

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอน
คณติศาสตรท์ีส่ง่เสรมิทกัษะการแกป้ญัหา มคีวาม
ก้าวหน้าทางการเรียนด้านความสามารถในการ 
แก้ปัญหาร้อยละ 65.84 
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และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 74.05 
โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้วยรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะ
การแกปั้ญหาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และมคีวาม
พึงพอใจในระดับมาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์
ประกอบด้านหลักการ องค์ประกอบด้านเนื้อหา 
และองค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนการสอน

 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ได้รูปแบบการสอน
คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาที่มี
องค์ประกอบด้านหลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา 
กระบวนการเรยีนการสอน และผลการประเมนิ ซึง่
ยึดตามองค์ประกอบรูปแบบการสอนที่เป็นสากล 
ของทิศนา แขมมณี (2552) ในการพัฒนา 
รูปแบบการสอนนี้ ใช้กรอบแนวคิดของ Joyce  
and Weil (1992) โดยสงัเคราะหข์ัน้ตอนการสอน
ท่ีใชป้ญัหาเปน็ฐานเพือ่ใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนการ
สอน 5 ขั้นตอนดังนี้

 ขั้นที่ 1 ขั้นสำารวจประเด็นปัญหา ผู้เรียน
รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนการสอนของ 
ทิศนา แขมมณี (2546 อ้างอิงมาจาก Joyce and 
Weil, 1996) วา่ผูเ้รยีนควรไดร้บัการฝึกฝนใหรู้จ้กั
วิเคราะห์ปัญหา แยกแยะข้อเท็จจริง ประมวล
ข้อมูล ตัดสินเลือกอย่างมีเหตุผล ผู้สอนอาจจะใช้
คำาถามซักค้านเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด

 ขัน้ที ่2 ขัน้คน้หาวธิกีารแกป้ญัหา นกัเรยีน
ร่วมกันหาแนวทางในการได้มาซึ่งคำาตอบ แล้ว
จัดลำาดับการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการ ข้ันตอน 
เพ่ือกำาหนดกรอบการศึกษาปัญหา 4 กรอบ คือ
แนวคิด/แนวทางในการแก้ปัญหา ข้อเท็จจริง 

ประเด็นที่ต้องศึกษาค้นคว้า และวิธีการศึกษา
คน้คว้า การกำาหนดกรอบการศกึษา เพือ่ใหผู้เ้รยีน
วิเคราะห์สถานการณป์ญัหาและวางแนวทางศกึษา
ข้อมูลเพิ่มเติม และนำามาใช้ในการแก้ปัญหาจะ
ต้องกำาหนดกรอบการศึกษาปัญหา 4 กรอบ คือ
แนวคิด/แนวทางในการแก้ปัญหา ข้อเท็จจริง 
ประเด็นที่ต้องการศึกษาค้นคว้า วิธีการศึกษา
ค้นคว้า (Arends, 2001; Kreger, 1998) 

 ขัน้ที ่3 ขัน้ดำาเนนิการแกป้ญัหา ตามกรอบ
การศึกษาที่ได้กำาหนดไว้ในขั้นตอนที่ 2 เกิดจาก
การฝึกฝนให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็น 
กระบวนการ อาจใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือ
สถานการณ์ปัญหาที่กำาหนดขึ้นมา การที่นักเรียน
จะสามารถแกป้ญัหาอยา่งเปน็กระบวนการ อาจใช้
สถานการณท์ีเ่กดิขึน้จรงิ กำาหนดขึน้เพือ่ใหน้กัเรยีน 
สามารถแก้ปัญหาได้ (กระทรวงศึกษาธิการ)

  ขั้นที่ 4 ขั้นเสนอคำาตอบหรือผลการ 
แก้ปัญหา นักเรียนสรุปผลท่ีได้จากการแก้ปัญหา 
โดยนำาเสนอความสัมพันธ์ท่ีต่อเน่ืองระหว่างการเรียน
รู้และสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจำาวันของ 
ตนเอง เพื่อเสนอคำาตอบที่ได้จากการแก้ปัญหา 
ว่าเป็นการสร้างผลงาน หรือปฏิบัติตามแนวทางที่
เลอืกไว้ โดยผูเ้รยีนจะนำาความรูท้ี่ไดร้บัมาใหมย่อ้น 
กลับไปอธิบายปัญหา สรุปมโนทัศน์ และนำาเสนอ
ผลงาน (วัลลี สัตยาศัย, 2547) 

  ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผลการแก้ปัญหา 
นักเรียนได้เรียนรู้ข้อบกพร่องและความก้าวหน้า
ของตนเอง การประเมนิผลเปน็ขัน้ตอนสดุทา้ยของ
กระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งการประเมินผลเป็นการ
ประเมนิความกา้วหน้าของผูเ้รยีน เพือ่ผูเ้รยีนจะได้
รูว่้าตนเรยีนรูอ้ะไรและบกพรอ่งในจดุใด (Arends, 
2001 ; Kreger, 1998)  

  2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน
คณิตศาสตร์ที่ ส่ ง เสริมทักษะการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เท่ากับ 
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77.96/81.13 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่กำาหนด
ไว้ เน่ืองจากผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการสอนโดย
ผ่านกระบวนการสร้างอย่างเป็นระบบ และมีวิธี
การที่เหมาะสม เริ่มจากศึกษาเอกสารจากแหล่ง
ข้อมูลต่างๆ กำาหนดกรอบแนวคิดของรูปแบบ
การสอน จากนั้นสังเคราะห์ขั้นตอนการสอนแบบ
แก้ปัญหา นำารูปแบบการสอนที่ได้ไปสัมภาษณ์ 
สังเกตครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และพัฒนาเป็น 
รูปแบบการเรียนการสอน นำาไปใช้ดำาเนินการจัด 
กิจกรรมเรียนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบ
สำาคัญซึ่งจัดไว้อย่างเป็นระบบ ตามหลักการ 
แนวคิด อันเป็นกระบวนการสำาคัญในการจัดการ
เรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอน
ต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ สภาพการเรียนการสอน
นัน้เป็นไปตามทฤษฎ ีหลกัการหรอืแนวคดิทียึ่ดถือ 
(ทิศนา แขมมณี, 2552) สอดคล้องกับผลการ
วิจัยเพ็ญศรี พิลาสันต์ (2551) ได้ศึกษาการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร ์เรือ่งเศษสว่น ของนกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรม การเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
ตามวิธีปกติ พบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.99/79.76

  ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการสอน
คณิตศาสตร์ท่ีส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้านความสามารถ
ในการแกปั้ญหาเทา่กบั 0.6584 แสดงวา่นกัเรยีนมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรอ้ยละ 65.84 เนือ่งจาก
รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ท่ีส่งเสริมทักษะการ
แก้ปัญหาเน้นการพัฒนาความสามารถในการ 
แกป้ญัหาดว้ยการฝกึปฏบิตักิจิกรรมตา่งๆ นกัเรยีน
ค้นหาความรู้จากใบงาน ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
จนค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
ด้วยตนเอง โดยครูตั้งคำาถามประเภทกระตุ้นให้

นักเรียนใช้ความคิดหาวิธีแก้ปัญหาเองได้ และ
สามารถนำาการแก้ปัญหานั้นมาใช้ในชีวิตประจำา
วัน ทำาให้เกิดข้อค้นพบใหม่ เป็นวิธีการที่สามารถ
นำาไปประยุกต์ใช้กับปัญหาอื่นๆ เป็นกระบวนการ 
เ ช่ือมโยงระหว่างข้อมูลที่มีอยู่ ในปัญหากับ 
ผู้แก้ปัญหาในการนำาประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ 
และความคดิมาประยกุตเ์พือ่หาคำาตอบของปญัหา
ในสถานการณ์ใหม่ที่ ไม่คุ้นเคยมาก่อน (ปรีชา  
เนาว์เย็นผล, 2537) สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของเพ็ญศรี พิลาสันต์ (2551) ได้ศึกษาการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร ์เรือ่งเศษสว่น ของนักเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรม การเรียนรู้
โดยใชป้ญัหาเปน็ฐานกบัการจดักจิกรรมการเรยีน
รูต้ามวิธปีกต ิพบว่าการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดย
ใชป้ญัหาเปน็ฐานมดีชันีประสทิธผิลเทา่กบั 0.6374

 3. การเปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบ
ว่ามีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีความรู้เพิ่มขึ้นจาก
ก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 65.84 และคะแนนผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 74.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการวิจัย เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอน
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอื้อต่อการพัฒนาความสามารถ
ด้านทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน โดยเน้น
กระบวนการกลุ่มที่คนเก่งคอยช่วยเหลือคนอ่อน 
ผูส้อนคอยกระตุน้ใหเ้กดิการวิเคราะหโ์จทยป์ญัหา
และคอยแนะนำาอย่างใกล้ชิด เกิดการนำาความรู้ 
ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
ในชีวิตประจำาวัน (ปรีชา เนาว์เย็นผล, 2537) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริลักษณ์ ทองบุ 
(2539) ได้ศึกษาการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะที่มี
ประสิทธิภาพวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหา
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การคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตาม
หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง 2533) ที่พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และงานวิจัยของนภาพร พรมแดง (2547) 
ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาระคน 
วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า 
ความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาระคน 
หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01

  4. ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ตอ่การจดักระบวนการเรยีนรูข้องรปูแบบการสอน
คณติศาสตรท์ีส่ง่เสรมิทกัษะการแกป้ญัหา สำาหรบั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่าคะแนนเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.11 แสดงว่านักเรียนท่ีเรียนโดย 
รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ท่ีส่งเสริมทักษะการ
แกปั้ญหา มคีวามพงึพอใจมาก ทัง้นีอ้าจเพราะการ
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนเนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั 
เน้ือหาที่เรียนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นใน
ชีวิตประจำาวัน นักเรียนได้เรียนจากสื่อและลงมือ
ค้นหาคำาตอบเอง จึงเกิดความภาคภูมิใจเม่ือได้
ดำาเนนิการคน้ควา้หาคำาตอบทีเ่ปน็กระบวนการแลว้
ได้คำาตอบท่ีเชื่อถือได้ด้วยตนเองและยังได้ร่วมมือ
กันทำางานเป็นกระบวนการกลุม่ โดยสมาชกิในกลุม่
คอยชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั สรา้งความสามคัคแีละ
อดทนตอ่การทำางาน ทำาใหน้กัเรยีนมคีวามพงึพอใจ
ในกจิกรรมการเรียนการสอนของรปูแบบการสอน
นี้อยู่ในระดับมาก การเรียนรู้ที่มีความหมาย เป็น
วธิจีดักจิกรรมการเรยีนทีจั่ดให้นกัเรยีนเรยีนเป็นก
ลุม่ยอ่ยทีค่ละกนัตามความสามารถโดยใชป้ระเด็น
ปัญหาจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์จริงที่ครู
กำาหนดขึ้น สำาหรับเป็นสถานการณ์กระตุ้นให้กลุ่ม
นักเรียนนำาไปวิเคราะห์และค้นหาแนวทางแก้ไข
ปัญหานั้นด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ความสามารถ

และประสบการณพ์ืน้ฐาน เพือ่นำาไปสูก่ารอภิปราย
และสรุปองค์ความรู้ที่เป็นคำาตอบของปัญหาร่วม
กัน (พชวรรณ จันทรางศุ, 2541) และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของรัชนีวรรณ สุขเสนา (2550) ได้
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องบท
ประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
กับการเรียนรู้ตามคู่มือครู พบว่านักเรียนที่เรียน
ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย
ไปใช้ 

  1.1 ครผููส้อน ในการจัดกจิกรรมการเรยีน 
การสอนตามรูปแบบ 5P ที่พัฒนาขึ้นครูต้อง 
เตรียมการสอน คอยอำานวยความสะดวก คอยให้
คำาแนะนำาปรึกษาผู้เรียนเป็นระยะ เตรียมสื่อให้
พร้อม จัดสภาพแวดล้อมควรให้เอื้อต่อการเรียน 
ใช้คำาถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิด 
ให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจการทำางานในแต่ละขั้น
ตอน ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องมีการวางแผนและ
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการสอนตามรูปแบบ

  1.2 ผู้เรียน ในการเรียนการสอนตาม
ขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบ 5P ต้อง
เข้าใจการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง จดัการเรยีนการสอนเปน็ลำาดบัขัน้
ตอน จดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย จดัสภาพแวดลอ้ม
ให้เหมาะสมกับเนื้อหา ใช้สื่อประกอบการสอน มี
ความยืดหยุ่น สอนเพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์
จากขั้นตอนสำารวจประเด็นปัญหาเพื่อจะเชื่อมโยง
ไปยังขั้นตอนอื่นๆ ได้
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  1.3 การประเมินผล เป็นการทดสอบการ
พัฒนาด้านความสามารถในการแก้ปัญหาของ 
ผู้เรียน ครูต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินตนเอง
อย่างโปร่งใส คอยดูแลและให้ความรู้ความเข้าใจ
ในด้านของวิธีการประเมิน

 2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยต่อไป 

  2.1 ควรศึกษาและพฒันาความสามารถใน

การแกป้ญัหา และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิา
คณิตศาสตร์ ในระดับอื่นๆ เช่นชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1

  2.2 ศกึษาการบรูณาการกบักลุม่สาระการ
เรยีนรูอ้ืน่ๆ ศกึษาตวัแปรเพิม่เตมิ เพือ่พฒันาทกัษะ
ด้านอื่นทางคณิตศาสตร์ เช่นการคิดสังเคราะห์ 
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ผลการเรียนแบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์กับการเรียนแบบ
ปกติ รายวิชา การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1)พัฒนาแบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ 
รายวชิา การสือ่สารข้อมูลและระบบเครอืข่าย 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 ที่เรียนแบบเรียนบนเครือ
ข่ายแบบเว็บเควสท์และนักศึกษากลุ่มควบคุม คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่มที่ 2 จำานวน 
30 คนที่เรียนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 4 ชนิด คือ 1) แบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ 
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบวัดความคิดสังเคราะห์ และ 4) แบบสอบถามความ
พึงพอใจตอ่การเรยีนด้วยแบบเรยีนบนเครอืข่ายแบบเว็บเควสท ์6 ดา้น สถติทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูคอื 
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. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์อยู่ในระดับ
มาก 

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
เปน็ส่ืออกีทางเลอืกหนึง่ทีจ่ะชว่ยให้ผู้เรยีนไดเ้ลอืก
เรียนและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ทำาให้คนเรามีความต้องการทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องให้เกิดแรงผลักดันที่จะคิดค้นระบบการ
ศึกษารูปแบบใหม่ๆ ทำาให้เกิดการเชื่อมต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อการสื่อสารเป็นสื่อกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เรียนเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
ไม่จำากัดสถานท่ีและลดความแตกต่างระหว่าง
บุคคล สามารถทบทวนบทเรียนและเนื้อหาได้
ตลอดเวลา สามารถแลกเปลีย่นข้อคดิเห็นระหวา่ง
ผู้เรียนได้ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2551) 

 เว็บเควสท์เป็นบทเรียนบนเครือข่ายแบบ
หนึ่งท่ีกำาลังเป็นท่ีนิยมนำามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในปัจจุบัน แบบเรียนบนเครือข่ายแบบ
เว็บเควสท์เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นฐาน ครูผู้สอนหรือผู้ออกแบบบทเรียน ไม่ได้
ทำาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนแต่ฝ่ายเดียว 
แต่เป็นผู้จัดกลุ่มเรียบเรียงและลำาดับความรู้ต่างๆ 
อำานวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้เข้าถึงความรู้
นั้นๆ อย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน โดยมุ่งการ 
แก้ปัญหาเป็นสำาคัญ 

 วิธีการของเว็บเควสท์ในการเข้าสู่เนื้อหา
ความรูต้า่งๆ ไดโ้ดยใชต้วัเชือ่มโยงบนหนา้เวบ็เพจ็
หลักของกรอบโครงสร้างเนื้อหาหลักที่ผู้ออกแบบ
จัดกลุ่ม เรียบเรียง และลำาดับดังท่ีกล่าวไว้แล้ว 
นั้น เชื่อมโยงไปยังแหล่งความรู้อื่นๆในเว็บไซต์อื่น
ท่ีผู้สอนหรือผู้ออกแบบพิจารณาเห็นว่า มีเนื้อหา
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดแก่
ผู้เรียน ซึ่งในเว็บเควสท์มีองค์ประกอบ 6 อย่าง 
ดังนี้ คือ ส่วนนำา (introduction) ส่วนภารกิจ 

(task) ส่วนการชี้แหล่งความรู้ (resources)  
ส่วนกระบวนการ (process) ส่วนประเมินผล 
(evaluation) และสว่นสรปุ(conclusion) (ชาครติ 
อนันตวัฒนวงศ์, 2549 อ้างอิงมาจาก Lasley, 
Matczynski, and Rowley, 2002) ถือว่าเป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสำาคัญ  
ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง

 ผู้ วิจัยได้เห็นความสำาคัญของการนำา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการเรียนการ
สอน โดยได้คำานึงถึงความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ
คิดสังเคราะห์และความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบเรียนบน
เครือข่ายแบบเว็บเควสท์ ของนักศึกษาระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 
ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสารสนเทศ
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน
ต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาแบบเรียนบนเครือข่ายแบบ
เว็บเควสทท์ีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบเรียนบนเครือข่าย
แบบเว็บเควสท์ รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและ
ระบบเครือข่าย 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถในการคิดสังเคราะห์
ระหว่างนักศกึษาทีเ่รยีนดว้ยแบบเรยีนบนเครอืขา่ย
แบบเว็บเควสท์กับการเรียนแบบปกติ

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อแบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์
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สมมติฐานของการวิจัย
 นักศึกษาที่เรียนด้วยแบบเรียนบนเครือ
ขา่ยแบบเวบ็เควสท ์มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ
ความสามารถในการคดิสงัเคราะหส์งูกวา่นกัศกึษา
ที่เรียนด้วยการเรียนแบบปกติ

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

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

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แบบเรียนบน
เครือข่ายแบบเว็บเควสท์ 5 หน่วยการเรียน 2) 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 5 แผนย่อย 3) 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำานวน 50 
ขอ้ ชนดิปรนยั 4 ตวัเลอืก มคีา่อำานาจจำาแนกตัง้แต ่
.22 ถึง .58 และความเชื่อมั่นเท่ากับ .89 4) แบบ
ทดสอบความสามารถในการคิดสงัเคราะห์ จำานวน 
20 ข้อ ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก มีค่าความยากง่าย
ตัง้แต ่.20 ถงึ .70 มีคา่อำานาจจำาแนกตัง้แต ่.23 ถึง 
.81 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92 และ 5) แบบ
วัดความพึงพอใจ จำานวน 18 ข้อ ชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 มีค่าเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 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 ใช้เวลาเรียนกลุ่ม
ละ 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. ประสิทธิภาพของแบบเรียนบนเครือ
ข่ายแบบเว็บเควสท์ เท่ากับ 85.38/83.77 ซึ่งเป็น
ไปตามเกณฑ์ 80/80 และดัชนีประสิทธิผลของ
แบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บ เท่ากับ 0.7137 
แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีความก้าวหน้าในการ
เรียนร้อยละ 71.37

 2. นกัศกึษาทีเ่รยีนดว้ยแบบเรยีนบนเครอื
ข่ายแบบเว็บเควสท์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และมีความสามารถในการคิดสังเคราะห์สูงกว่า
นักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนแบบปกติ อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียน
บนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ โดยภาพรวมทั้ง  
6 ด้านอยู่ในระดับมาก (  =4.27) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน 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 การพัฒนา 
บทเรียน การนำาไปใช้และการปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะ จงึถอืไดว้า่แบบเรยีนบนเครอืขา่ยแบบ 
เว็บเควสท์ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ สามารถนำาไปใช้
ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กุหลาบ สิมาชัย (2551) พบว่า 
ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง 
หลกัการและทฤษฎีเกีย่วกบัเทคโนโลยแีละสือ่สาร
การศกึษา จากนสิติจำานวน 46 คน มปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ์ เท่ากับ 81.10/80.65 กนกวรรณ  
กวนีนท ์(2553:105) ไดพ้ฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ย 
แบบเว็บเควสท ์รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหว่างนักศึกษาที่เรียนด้วยแบบ
เรยีนบนเครอืขา่ยแบบเว็บเควสทก์บัการเรยีนแบบ
ปกติได้ผล มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.30/81.32 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่คาดหวังไว้คือ 80/80

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

 แบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ 
เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย ที่
พฒันาขึน้ มดีชันปีระสทิธผิลเทา่กบั 0.7137 แสดง
ใหเ้หน็ว่า นกัศกึษามคีะแนนเพิม่ขึน้คดิเปน็รอ้ยละ 
71.37 ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ
แบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์เป็นการใช้
เทคโนโลยีที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้วิธีการใน
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การหาความรู้ด้วยตนเองสามารถศึกษา ทบทวน
และทำาแบบฝึกหัดได้ตามต้องการ และเมื่อมี 
ขอ้สงสยักส็ามารถสง่ข้อความไปถึงอาจารยผู้์สอน
โดยผ่าน chatroom facebook webboard หรือ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ได้โดยไม่
จำากัดเวลาและสถานที่ ทำาให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น จึงทำาให้นักศึกษามีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากคะแนนก่อนเรียนในระดับที่ค่อน
ข้างสูง (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2551) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของเช่นเดียวกับงานวิจัยของ กุหลาบ  
สิมาชัย (2551) พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของบท
เรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง หลักการและทฤษฎี
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีค่า
เท่ากับ 0.6566 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้า
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. นกัศกึษาทีเ่รยีนดว้ยแบบเรยีนบนเครอื
ข่ายแบบเว็บเควสท์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ผล
การวจัิยปรากฏเช่นนีเ้นือ่งมาจากบทเรยีนแบบเวบ็
เควสท์เป็นสื่อท่ีทำาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้
ในด้านการคิดวิเคราะห์ การสืบเสาะความรู้และ
การมีปฏิสัมพันธ์ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ตามความสามารถ ไม่ต้องเร่งหรือรอผู้อื่น 
และได้รับการเสริมแรงจากครูผู้สอน โดยการให้
คะแนนและพูดคุยผ่านกระดานข่าว (webboard) 
จึงทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียน

แบบปกต ิ(ไชยยศ เรอืงสวุรรณ, 2551) สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของกนกวรรณ กวีนนท์ (2553) 
ได้พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ 
รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศกึษา พบว่า นักศกึษาทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีน
บนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงกว่าการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แต่นักศึกษาที่เรียนด้วย 
บทเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์กับการเรียน
แบบปกต ิมปีฏิสมัพนัธ์ในการเรยีนรูไ้มแ่ตกตา่งกนั

 นักศึกษาที่เรียนด้วยแบบเรียนบนเครือ
ข่ายแบบเว็บเควสท์มีความสามารถในการคิด
สังเคราะห์สูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบปกติ อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัยปรากฎเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะนักศึกษาที่เรียนด้วยแบบเรียนบนเครือ
ข่ายแบบเว็บเควสท์ ได้เรียนโดยการสืบเสาะ
แสวงหาความรู้และใช้ทักษะการคิดสังเคราะห์
ข้อมูลในการหาคำาตอบได้ด้วยตนเอง โดยครู 
ผู้สอนเป็นผู้ให้คำาแนะนำาในการแสวงหาความรู้ 
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2551) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ โรซีมา (Rozema, 2004) ได้ศึกษา
แนวทางการนำาสื่อแบบดิจิตอลมาใช้ในการเรียน
การสอนวรรณกรรมโดยเปรียบเทียบสื่อการสอน
ทางเว็บแบบปกติกับเว็บเควสท์ พบว่า รูปแบบ
การเรียนโดยใช้เว็บเควสท์ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์วรรณกรรมต่างๆ ได้ 

 3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้วยแบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์โดย
ภาพรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( =4.27) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านรูปแบบและลักษณะของ 
บทเรยีน  ( =4.41) ดา้นงานและกจิกรรม ( =4.29) 
ด้านกระบวนการ ( =4.29) ด้านแหล่งค้นคว้า (
=4.26) ด้านการประเมินผล ( =4.19) และด้าน
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บทนำา ( =4.15) ผลการวิจัยปรากฎเช่นนี้เพราะ 
นักศึกษาท่ีเรียนด้วยแบบเรียนบนเครือข่ายแบบ
เว็บเควสท์ เป็นการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
สามารถเรียนได้อย่างอิสระ ไม่มีใครบังคับเวลา
และมีเวลาเรียนตามความสามารถของผู้เรียน
แตล่ะคน แสดงขอ้มลูไดท้ัง้ภาพนิง่ ภาพเคลือ่นไหว 
สามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ทำาให้ 
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นสนใจในการเรียน 
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2551) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชาคริต อนันตวัฒนวงศ์ (2549) 
ได้ศึกษาแบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์
วิชาการถ่ายภาพทางการศึกษา พบว่า เจตคติ 
ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ต่อรูปแบบแบบเรียนบนเครือข่าย
แบบเว็บเควสท์ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ 1.39 คิด
เป็นร้อยละ 73.16 หรืออยู่ในระดับค่อนข้างดี 
สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ กุหลาบ สมิาชยั (2551) 
พบว่า นิสิตที่มีลักษณะความเหมาะสมในการ
เรียนบนเครือข่ายสูง ปานกลาง และต่ำา มีความ
พึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ 
เรื่อง หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา อยู่ในระดับมากและไม่แตก
ต่างกัน นอกจากนี้ กนกวรรณ กวีนนท์( 2553) 
ได้พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ 
รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
วชิาคณติศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
บทเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์อยู่ในระดับ
มาก

 

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
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายรูป
แบบต่างๆ รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบเครือข่ายที่ทันสมัยมาให้นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติอยู่เป็นประจำา

 2. ข้อเสนอแนะในการนำาแบบเรียนบน
เครือข่ายแบบเว็บเควสท์ไปใช้

 2.1 จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
มีสมรรถนะที่ใกล้เคียงกัน ให้เพียงพอกับความ
ต้องการและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

 2.2 ไม่ควรกำาหนดระยะเวลาในการเข้า
เรียนให้มากหรือน้อยเกินไป 

 2.3 ควรคำานึงถึงความสามารถของ
นักศึกษาแต่ละคน ครูผู้สอนควรกำากับติดตามผู้
เรียนอย่างใกล้ชิด

 3. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

 3.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนาแบบเรียน
บนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ ในรายวิชาและเน้ือ
หาอื่นๆ ที่แตกต่างกัน และเพิ่มระดับความซับ
ซ้อนของกิจกรรมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อดูว่าให้ผลเช่น
เดียวกันกับการวิจัยครั้งนี้หรือไม่

 3.2 การจัดทำาเครื่องมือในการวิจัย ควร
ศึกษาลักษณะธรรมชาติของนักศึกษาก่อนเพื่อให้
เหมาะสมกับธรรมชาติของนักศึกษา 
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 3.3 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปัญหาและ
ผลกระทบจากการนำาเอาแบบเรียนบนเครือข่าย
แบบเว็บเควสท์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบและรูปแบบ
ของโปรแกรมต่อไป
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การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์ระหวา่งการฝกึอบรมบนเว็บกับการฝกึอบรม
แบบปกติ เรื่อง ทักษะการเรียนที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
A Comparison of Learning Achievements between Web-Based 
Training and the Traditional Training on the Studying Skill 
for Success Topic of Matthayomsuksa 4 Students

ดวงฤทัย บ่อคำาเกิด1, สังคม ภูมิพันธุ์2, ประมวล โสภาพร3

Duangruthai Borkhamkerd1, Sangkhom Phumipan2, Pramual Sopaporn3

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกอบรมบนเว็บ เรื่อง ทักษะการเรียนที่ทำาให้
ประสบผลสำาเร็จท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมบนเว็บ  
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรม 4) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมบนเว็บ 5) ศึกษาทักษะปฏิบัติของนักเรียนในการเรียนรู้
ด้วยชุดฝึกอบรมบนเว็บ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 
3 สังกัดโรงเรียนเทศบาลนครอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำานวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดฝึกอบรมบนเว็บ เรื่อง ทักษะการเรียนที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จ 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 3) แบบวัดความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.95 และ 4) แบบวัดทักษะปฏิบัติ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า (t-test) 

 ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกอบรมบนเว็บมีประสิทธิภาพ 85.35/82.05 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด
และมคีา่ดัชนปีระสทิธผิลเทา่กบั 0.6205 หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 60.25 นกัเรยีนทีเ่ขา้รบัการฝกึอบรมดว้ยชดุ
ฝกึอบรมบนเวบ็มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนเพิม่ขึน้จากกอ่นเรยีนอยา่งมนัียสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.1 นักเรียนมีความพึงพอใจในชุดฝึกอบรม และทักษะปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ ด้านเนื้อหา ด้านการ
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน และด้านการวัดผลประเมินผล

คำาสำาคัญ: ชุดฝึกอบรมบนเว็บ, ความพึงพอใจ, ทักษะปฏิบัติ, 

Abstract
 The purposes of this study were: 1) to develop the web-based training kid on the learn-
ing skill for success topic with an efficiency of 80/80, 2) to find out an effectiveness index of 
the web-based training, 3) to compare student learning achievement between before and 
after training kit, 4) to examine the satisfaction of the students who received the web-based 
training and 5) to study the practical skill of the students who learned by the web-based 
training. The sample used in this study consisted of 34 of Matthayomsuksa 4 students at Mu-
nicipality 3 School under UdonThani Municipality Schools in the academic year 2010. Four 
types of the instrument used in the study were: 1) an test on Internet site kit ; 2) a learning 
achievement test have a value of trust about 0.92 3) examine the satisfaction have a value of 
trust about 0.95 and 4) study the practical skill have a value of trust about 0.97. The statistics 
used for analyzing the collected data were percentage, mean, and standard deviation; and 
t-test was employed for testing hypotheses.

 The results of the study were: the developed an web-based training had an  
efficiency of 85.35/82.05 which met the criterion 80/80, and had an effectiveness index of 
0.6205 showing that the students progressed their learning at 60.25 percent. The students who 
learned using the web-based training from before learning at the .01 level of significance. 
The students had examine the satisfaction toward the web-based training and practical skill 
from learning at a high level as a whole and in each of these 4 aspects: content, organization 
of learning-teaching activities, media and instructional materials, and measurement and 
evaluation at a high level.

Keywords: web-based training, satisfaction, practical skill 

บทนำา
 การสอนบนเว็บเป็นคำาที่ใช้เรียกกันทั่วไป
ในภาษาไทยโดยมาจากความหมายของภาษา
อังกฤษว่า “Web-Based Instruction” ซึ่งถ้าจะ
แปลกนัอย่างจริงๆแลว้ตอ้งเรยีกวา่ “การสอน” ใช้

เว็บเป็นฐาน” แต่คำานี้อาจจะฟังแล้วเข้าใจยากจึง
ทำาให้เรียกกันติดปากว่า“การสอนบนเว็บ” “การ
สอนดว้ยเว็บ” “การสอนผา่นเว็บ” หรอือาจจะมชีือ่
อื่นๆ อีก แล้วแต่จะใช้เรียกกันแต่ก็มีความหมาย
เดยีวกนัคอืการสอนโดยใชเ้วบ็เปน็สือ่โดยอาจบรรจุ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 74 ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2555

เนือ้หาวชิาทัง้หมดบนเวบ็หรอืเปน็วชิาที่ใชเ้วบ็เสรมิ
การเรยีนรูห้รอืการใชท้รพัยากรบนเวบ็มาใชใ้นการ
เรียน (กิดานันท์ มลิทอง, 2543)

 การฝึกอบรมเป็นการพัฒนาบุคคลและ
การช่วยให้บุคคลมีความรู้ความสามารถและ
ความมั่นใจในการดำาเนินชีวิตและการทำางานการ
ฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มพูนความถนัด 
ความรู้ทางธรรมชาติ ทักษะ หรือความชำานาญ 
ความสามารถของบุคลากรให้มีเทคนิควิชาการใน
การทำางาน เพือ่ใหบุ้คลกรเกิดพฤตกิรรมใหม่ หรอื
เพื่อให้เกิดทักษะในการทำางานอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรืออีกนัยหนึ่ง การฝึกอบรมหมายถึงการพัฒนา
หรอืฝกึฝนอบรมบคุคลใหเ้หมาะสมหรอืเขา้กบังาน
หรือการทำางาน (วิจิตร อาวะกุล, 2537)

 การประเมินผลการฝึกอบรมของนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 สังกัด
โรงเรียนเทศบาลนครอุดรธานี ที่ผ่านมา พบว่า 
ผู้เรียนยังไม่ทราบถึงทักษะพื้นฐานและกระบวน
เรียนรู้ที่จะช่วยการเรียนมีประสิทธิภาพและมี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ความเข้าใจในเนื้อหา
สาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระ วิชาภาษาไทย 
วชิาคณติศาสตร ์วชิาวทิยาศาสตร ์วชิาสงัคมศกึษา
ศาสนาและวัฒนธรรมวิชาภาษาต่างประเทศ วิชา
เทคโนโลยีการงานอาชีพ วิชาศิลปศึกษา และวิชา
สุขและพละศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึง
ทำาให้นักเรียนมีผลการเรียนในระดับต่ำา ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดฝึกอบรมบนเว็บ เรื่อง ทักษะ
การเรียนท่ีทำาให้ประสบผลสำาเร็จ ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการฝึกอบรม ให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ดว้ยชดุฝึกอบรมบนเวบ็ ให้
นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาทั้ง 7 ทักษะ การฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียน การจำา การจดบันทึก การ
สบืคน้สารสนเทศทีพ่ฒันาขึน้ ไดเ้รยีนรูจ้ากแหลง่ที่
ทันสมัยสามารถเชื่อมโยงให้ผู้อบรมมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมบนเว็บ เรื่อง 
ทักษะการเรียนที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80

 2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึก
อบรมบนเว็บ เรื่อง ทักษะการเรียนที่ทำาให้ประสบ
ผลสำาเร็จ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหว่างผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมด้วยชุดฝึก
อบรมบนเว็บกับการอบรมแบบปกติ เรื่อง ทักษะ
การเรียนที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4

 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่เข้ารับการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมบนเว็บ 
เรื่อง ทักษะการเรียนที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 5. เพื่อศึกษาทักษะปฏิบัติของนักเรียนใน
การเรียนด้วยชุดฝึกอบรมบนเว็บ เรื่อง ทักษะการ
เรียนที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สมมติฐานของการวิจัย
 นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม ด้วยชุดฝึก
อบรมบนเว็บ เรื่อง ทักษะการเรียนที่ทำาให้ประสบ
ผลสำาเร็จ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแตกต่างกับนักเรียนที่เข้ารับการ
อบรมแบบปกติ 

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร ที่ ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2553 สังกัดโรงเรียนเทศบาลนคร
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อุดรธานี จำานวน 3 โรง คือ โรงเรียนเทศบาล 
3โรงเรียนเทศบาล 6 และโรงเรียนเทศบาล 7 
จาก 11 ห้องเรียนรวมประชากรทั้งสิ้น 304 คน 
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก ่นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 โรงเรยีน
เทศบาล 3 สังกัดโรงเรียนเทศบาลนครอุดรธานี 
จำานวน 68 คน จาก 2 ห้องเรียน ได้มาโดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (simple  
random sampling ) โดยกำาหนดให้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างและกลุ่มควบคุม 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. ชุดฝึกอบรมบนเว็บ เรื่อง ทักษะการ
เรียนที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4จำานวน 7 หน่วย พบว่า ด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.67 ด้านสื่อการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.00 ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีค่าเฉลี่ย 4.32 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ทักษะการเรียนให้ประสบผลสำาเร็จ 
จำานวน 1 ฉบับ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จำานวน 40 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ 
0.24 ถึง 0.75 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92

 3. แบบวัดความพึงพอใจในการเข้ารับ
การฝึกอบรม เรื่อง ทักษะการเรียนให้ประสบผล
สำาเรจ็ ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 เปน็แบบสอบถามตาม
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) แบ่งความ
พึงพอใจเป็น 5 ระดับ จำานวน 30 ข้อ มีค่าอำานาจ
จำาแนกตั้งแต่ 0.40 ถึง 0.77 และค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.95

 4. แบบวัดทักษะภาคปฏิบัติในการเรียน
ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดฝึกอบรมบนเว็บ เรื่อง 
ทกัษะการเรยีนใหป้ระสบผลสำาเรจ็ ชัน้มธัยมศกึษา
ปท่ีี 4 จำานวน 1 ฉบบั เปน็แบบมาตราสว่นประมาณ
ค่า 5 ระดับ จำานวน 14 ข้อ มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.67 
ถึง 1.00 พบว่า

ค่าความเช่ือมั่นของผู้สังเกตสองคนเท่ากับ 0.99 
และค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดทักษะภาคปฏิบัติ
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97 

 การดำาเนินการวิจัย

 1. นำาชุดฝึกอบรมบนเว็บที่พัฒนาแล้วไป
ติดตั้งเป็นเว็บไซต์ http://duangrutai.com

 2. ให้นักเรียนทำาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียน (pre-test)

 3. ชี้แจงการเข้าเรียนชุดฝึกอบรมบนเว็บ 
เรื่อง ทักษะการเรียนที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จ 
พรอ้มกบัให้รหัสประจำาตวัและรหัสผา่นแกนั่กเรยีน
ทกุคน ซึง่นักเรยีนสามารถเขา้เรยีนไดท้กุทีท่กุเวลา
ตามช่วงเวลาที่กำาหนด

 4. ให้นักเรียนเรียนด้วยชุดฝึกอบรมบน
เว็บ ซึ่งนำาเสนอผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จากนั้น
ให้นักเรียนเรียนรู้จากชุดฝึกอบรมตามลำาดับ คือ 
1) ศึกษาคำาแนะนำาในการเรียน และสุดประสงค์
การเรียนรู้ 2) ศึกษาค้นคว้าตามแหล่งข้อมูลที่จัด
ไว้บนชุดฝึกอบรมบนเว็บ 3) ทำาแบบฝึกหัดแต่ละ
หน่วยการเรียน หน่วยการเรียนละ 5-10 คะแนน 
4) พมิพค์ำาตอบแลว้สง่ไปยงัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์
ภายในห้องเรียน 5) ผู้เชี่ยวชาญตรวจคำาตอบของ
ผูเ้รยีนแลว้สง่ขอ้เสนอแนะในการปรบัแกใ้หผู้เ้รยีน
จนกว่าผู้เรียนจะได้ความคิดรวบยอดที่สมบูรณ์

 5. ผูว้จิยัและผูเ้ชีย่วชาญอกี 1 ทา่น ทำาการ
สังเกตทักษะปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 6. ให้นักเรียนทำาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (post-test) เมื่อ
สิน้สดุการอบรม โดยใชแ้บบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนชุดเดียวกันกับก่อนเรียน ทำาแบบวัด
ความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึกอบรมบนเว็บ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมบนเว็บ 
โดยการหาร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

 2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกอบรม 
บนเว็บ โดยใช้สูตรการหาค่าประสิทธิผล

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนก่อนและหลังการอบรมด้วย
ชุดฝึกอบรมบนเว็บ โดยใช้ t-test (dependent  
samples)

 4. วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมบนเว็บ ท่ีมีต่อการ 
ฝึกอบรมบนเว็บ โดยการหาค่าเฉลี่ย

 5. วเิคราะห์แบบแบบวดัทกัษะภาคปฏบิตัิ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมบนเว็บ โดยการหา 
ค่าเฉลี่ย 

ผลการวิจัย
 • ชุดฝึกอบรมบนเว็บ มีประสิทธิภาพ
เท่ ากับ85 .35/82 .05ซึ่ ง เป็นไปตามเกณฑ์  
80/80โดยมีคะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบัติตาม
กิจกรรมระหว่างเรียน 85.35 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.35 และ
คะแนนจากการทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีน 32.82 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.05 (ตาราง 1) 
 2. ชุดฝึกอบรมบนเว็บมีค่ าค่ าดัชนี
ประสิทธิผล เรื่อง ทักษะการเรียนให้ประสบผล
สำาเร็จ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.6205 

แสดงว่า ชุดฝึกอบรมบนเว็บที่พัฒนาขึ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 60.25 (ตาราง 2)

 3. นักเรียนกลุ่มทดลองหรือผู้ที่เข้ารับ
การฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมบนเว็บมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ตาราง 3)

  4. ความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมบนเว็บ 
อยู่ในระดับมากโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
ด้านรูปแบบการออกแบบโปรแกรมบทเรียน  
( =4.48) รองลงมาได้แก่ ด้าน เน้ือหาของบท
เรียน ( =4.46) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด ได้แก่ 
ด้านภาพรวมของชุดฝึกอบรม ( =4.40) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ เนื้อหามีความทันสมัยกับผู้เรียน ( =4.80) 
รองลงมาได้แก่ ชุดฝึกอบรมแต่ละหน่วยการเรียน
มีความน่าสนใจ และช่วยพัฒนาทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ ( =4.70) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด
ได้แก่ มีลำาดับขั้นตอนในการสร้างความเข้าใจแก่
ผู้เรียน ( =4.05)

 5. นักเรยีนมทีกัษะภาคปฏิบตัใินการเรยีน
ด้วยชุดฝึกอบรมบนเว็บมีทักษะปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก ( =4.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยรายการที่นักเรียน
มีทักษะปฏิบัติสูงสุด ได้แก่ การเข้าโปรแกรม  
Internet Explorer ( =4.44) รองลงมาไดแ้ก ่การ
ปิดโปรแกรมพื้นฐานทั่วไป ( =4.38) ส่วนรายการ
ที่นักเรียนมีทักษะปฏิบัติต่ำาสุด ได้แก่ การเข้า
และใช้งานเมนูต่างๆ บนสื่อชี้นำา (Navigational)  
( =3.94)
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อภิปรายผล
 1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมบน
เว็บ เรื่อง ทักษะการเรียนให้ประสบผลสำาเร็จ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 85.35/82.05 
แสดงให้เห็นว่า ชุดฝึกอบรมบนเว็บที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 สามารถพัฒนา

ให้ผู้เรียนได้ศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
เปน็การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิให้
ผู้เรียนค้นพบ องค์ความรู้ด้วยตนเอง ที่มีครูผู้สอน
เป็นผู้สนับสนุนแหล่งเรียนรู้หรือจัดกิจกรรมต่างๆ 
ที่เหมาะสมให้ (กรมวิชาการ, 2544: 5) นอกจากนี้ 
การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมบน
เว็บ ซึ่งถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีระดับสูง ทำาให้

ตาราง 1 ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมบนเว็บ เรื่อง ทักษะการเรียนให้ประสบผลสำาเร็จของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 คะแนน คะแนนเต็ม  S.D. เฉลี่ยร้อยละ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) 100 85.35 1.91 85.35

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E
2
) 40 32.82 0.90 82.05

ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมบนเว็บ (E
1
/E

2
) เท่ากับ 85.35/82.05

 

ตาราง 2 ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมบนเว็บ เรื่อง ทักษะการเรียนให้ประสบผลสำาเร็จ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

 จำานวนนักเรียน คะแนนเต็ม  ผลรวมคะแนน  ดัชนีประสิทธิผล (E.I.)

   ทดสอบก่อนเรียน  ทดสอบหลังเรียน

 34 40 717  1,116 0.6205

ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมบนเว็บ (E.I.) เท่ากับ 0.6205

ตาราง 3 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหว่างผูท้ีเ่ขา้รบัการฝกึอบรมดว้ยชดุฝกึอบรมบน

เว็บกับการอบรมแบบปกติ เรื่อง ทักษะการเรียนให้ประสบผลสำาเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 กลุ่มตัวอย่าง n  S.D. t p

กลุ่มที่เข้ารับฝึกอบรมบนเว็บ 34 32.82 0.90 13.92 0.00**

กลุ่มที่เข้ารับฝึกอบรมแบบปกติ 34 28.97 1.34

** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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กิจกรรมการเรียนมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้
เรียนกับบทเรียนที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มี
ความสามารถในการตอบสนองต่อข้อมูลที่ผู้เรียน
ได้ทันที เป็นการเสริมแรงแก่ผู้เรียน ซึ่งบทเรียน
จะมตีวัอกัษร ภาพกราฟิก ภาพนิง่ ภาพเคลือ่นไหว 
รวมท้ังเสียงประกอบ ทำาให้ผู้เรียนสนุกไปกับบท
เรียน สามารถเรียนรู้ ทบทวนบทเรียน การทำา
แบบทดสอบหรือการวัดผล ผู้เรียนแต่ละคนจะ
ได้นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ เรียกว่า โปรแกรม
สำาเร็จรูปที่จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษ สำาหรับการสอน
วิชานั้นๆ ขึ้นมาจากจอภาพ และแสดงผลเรื่องราว 
เป็นคำาอธิบาย รูปภาพเป็นบทเรียนที่ผู้เรียนต้อง
อ่าน ต้องศึกษา แต่ละคนใช้เวลาในการเรียนต่าง
กัน เมื่อผู้เรียนแต่ละคน พร้อมและเข้าใจดีแล้ว 
ค่อยสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ทำางานต่อ หรือศึกษา
บทเรียนต่อไป(ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2545) ซึ่ง 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของแจ่มจันทร์ วังแพน 
(2546) ได้ศึกษาประสิทธิภาพและผลการเรียนรู้
วิชาการวิจัยและทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษาจาก 
บทเรียนบนเว็บ พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียน
บนเว็บที่มีข้อมูลป้อนกลับแบบอธิบายคำาตอบ 
เท่ากับ 82.43/80.67 และประสิทธิภาพของ 
บทเรียนบนเว็บที่มีข้อมูลป้อนกลับแบบเฉลย 
คำาตอบเท่ากับ 81.18/80.11

 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกอบรม
บนเว็บ เรื่อง ทักษะการเรียนให้ประสบผลสำาเร็จ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.6205 แสดง
ให้เห็นว่า ชุดฝึกอบรมบนเว็บที่พัฒนาขึ้นทำาให้
นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 60.25 ผล
การวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะชุดฝึกอบรม
บนเว็บท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
ตั้งไว้ ประกอบกับนักเรียนมีความสนใจที่จะทำา
กิจกรรมและสนุกกับการทำากิจกรรมระหว่างฝึก
อบรม ทำาให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาขึ้นอย่างน่าพอใจ 

ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ว เนื้อหากลุ่มสาระการเรียน
รู้ภาษาไทยจะเป็นกลุ่มสาระที่มีเนื้อหามาก ทำาให้
นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจเรียน ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำาู้จัดการศึกษาแบบเดิม
นั้นมีลักษณะะ สามารถเผชิญปัญหาสังคมและ
เศรษฐกิจที่เปล เมื่อครูใช้ส่ือการเรียนรู้ที่เหมาะ
สม จึงทำาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของเรไรรัตน์ ดาวศรี 
(2549) ที่ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง 
ความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7789

 3. นักเรยีนกลุม่ทดลองหรอืผูท้ีเ่ขา้รบัการ
ฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมบนเว็บ เรื่อง ทักษะการ
เรียนให้ประสบผลสำาเร็จ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทางการเรยีนหลงัเรยีนสงู
กว่ากลุ่มควบคุมหรือผู้เข้ารับการอบรมแบบปกติ 
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01ซึง่สอดคลอ้ง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องมาจาก กิจกรรมการ
ฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมบนเว็บเป็นกิจกรรมที่มี
การทำากิจกรรมระหว่างเรียนหรือทำาแบบทดสอบ
ท้ายบทเรียน ที่ตรวจผลให้นักเรียนทันที เป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนรับรู้ผลการตัดสิน
ใจของตนเองว่าผิดหรือถูกทันท่วงทีเพราะ มีการ
วัดผลและประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน
ที่ ให้ผลย้อนกลับอย่างรวดเร็วทำาให้นักเรียนที่
ได้คะแนนมากมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่จะปฏิบัติ
กิจกรรมในการเรียนครั้งต่อไปส่วนนักเรียนที่ได้
คะแนนน้อยกจ็ะทำาให้ทราบขอ้บกพรอ่งของตนเอง
และนำาไปปฏิบัติเพื่อจะได้พยายามปรับปรุงแก้ไข
ตนเองในการเรียนหรือทำากิจกรรมต่อไปเท่ากับ
เป็นการเสริมแรงให้กับผู้เรียนอยากมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและผู้เรียนมีการเรียนรู้
ทีเ่ปน็ไปตามลำาดบัขัน้ตามหลกัการเสรมิแรงทำาให้
ผูเ้รยีนเกดิการตอบสนองทีพ่งึพอใจมสีว่นทำาใหผ้ล
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สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้
เรียนเรียนรู้ตามความสามารถและความถนัดของ
ตน เพือ่การเรยีนรูใ้หค้รบตามวตัถปุระสงคข์องบท
เรียนที่ตั้งไว้ (กิดานันท์ มลิทอง, 2546) ซึ่งผลการ
วิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของพรสวรรค์ 
สงวนนาม, สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ และ สิงห์ทอง 
พัฒนเศรษฐานนท์ (2554: 97) ที่ได้วิจัยการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองความ
น่าจะเป็น และการคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ระหว่างการเรียนโดยโปรแกรมบทเรียนกับ
การเรียนแบบปกติ พบว่า นักเรียนโดยโปรแกรม
บทเรียนที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

 4. นักเรียนมีความพงึพอใจตอ่ชดุฝึกอบรม
บนเว็บ เรื่อง ทักษะการเรียนให้ประสบผลสำาเร็จ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เพราะ กจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยชดุฝึกอบรมบนเวบ็ 
ทำาให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น และช่วย
ให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น และกระบวนการสร้าง
ชุดฝกึอบรมบนเวบ็ทีพ่ฒันาข้ึนได้ผ่านกระบวนการ
ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาอย่างมีระบบ มีวิธี
การสร้างที่เหมาะสมถูกต้อง ตามหลักวิชาการ  
สง่ผลใหน้กัเรยีนเรยีนรูด้้วยความสนกุสนาน ได้รบั 
ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินเป็นการเพิ่มพูน
สติปัญญาของนักเรียน โดยยึดหลักการว่าทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
รวมทั้งถือว่านักเรียนมีความสำาคัญท่ีสุดท่ีต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ สอดคล้องกับวรรณนิภาเก้ือศักด์ิ 
(2548) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนบนเครือ
ข่ายสำาหรับการฝึกอบรมเรื่องการเขียนอ้างอิง
และบรรณานุกรมพบว่า ผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบท
เรียนบนเครือข่ายสำาหรับการฝึกอบรมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด และผลการวิจัยครั้งนี้

สอดคล้องกับผลการวิจัยของอุมารินทร์ คำาญา, 
สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ และ ปัญญา นาแพงหมื่น 
(2553) ที่ได้วิจัยผลการเรียนรู้เรื่องคำาภาษาต่าง
ประเทศที่ใชใ้นภาษาไทย โดยใชโ้ปรแกรมบทเรยีน
และ E-learning ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการนำาตนเองในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ
ตอ่การเรยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนทีพ่ฒันาขึน้โดย
รวมอยู่ในระดับมาก

 5. นักเรยีนมทีกัษะภาคปฏิบตัใินการเรยีน
ด้วยชุดฝึกอบรมบนเว็บ เรื่อง ทักษะการเรียนให้
ประสบผลสำาเร็จ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โดยรวมอยู่
ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการเรียนด้วยชุดฝึก
อบรมบนเว็บในครั้งน้ี ได้วัดความสามารถของผู้
เรียนได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยที่ผู้เรียน
ไดล้งมอืปฏิบตัติามจดุมุง่หมายที่ไดก้ำาหนดขึน้ตาม
สภาพความเปน็จรงิมากทีส่ดุทีผู่เ้รยีนแสดงออกมา
เปน็พฤตกิรรมทางพทุธพิสิยัสามารถวัดไดด้ว้ยการ
สังเกตการเตรียมการปฏิบัติการลงมือปฏิบัติผล
ของการปฏบิตั ิและลกัษณะนสิยัทีก่ระทำาหลงัจาก
เสรจ็สิน้การปฏิบตังิานของผูเ้รยีน ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมนึก ภัททยิธนี (2546:) ไดก้ลา่วว่าการวัดผลงาน
ภาคปฏิบัติเป็นการวัดผลงานที่ให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบตั ิซึง่สามารถวัดไดท้ัง้กระบวนการและผลงาน
ในสภาพตามธรรมชาติ (สถานการณ์จริง) หรือใน
สภาพที่กำาหนดขึ้น (สถานการณ์จำาลอง) ซึ่งการ
เรียนด้วยชุดอบรมบนเว็บในครั้งนี้ สามารถวัดได้
ครบทุกกระบวนการดังกล่าว 

ข้อเสนอแนะ
 1. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ครผููส้อนควรออกแบบนวัตกรรมสำาหรบัพฒันาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย และ
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานให้ดีขึ้น
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อยู่เสมอ โดยปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
ระหวา่งดำาเนนิกจิกรรม ทัง้พฤตกิรรมการสอนของ
ครู การเรียนของนักเรียน สื่อ อุปกรณ์ ระยะเวลา
ในการปฏิบัติกิจกรรม และรายละเอียดต่างๆ 

 2. ก่อนดำาเนินการสอน ครูผู้สอนควร
ตรวจสอบและทำาการทดลองชุดฝึกอบรมบนเว็บ
ให้ปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนที่กำาหนดไว้อยู่เสมอ 
เพื่อให้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดำาเนิน
ไปด้วยดี

 3. จากผลการศึกษา พบว่า ชุดฝึกอบรม
บนเว็บมีประสิทธิภาพสูง แต่ครูผู้สอนก็ยังจะต้อง
ตระหนักถึงความสำาคัญในฐานะครูผู้สอนอยู่เสมอ 
ดงันัน้จึงไมค่วรใชส้ือ่ แทนการสอนของครทูัง้หมด
ครผููส้อนยังคงมบีทบาทชว่ยสนบัสนนุ สง่เสรมิการ
เรยีนของผูเ้รยีนใหม้คีวามกระจา่งชดัเจนในเนือ้หา
ยิ่งขึ้น เช่นเสริมเนื้อหาสำาหรับเด็กที่เก่ง หรือช่วย
เหลือสำาหรับนักเรียนที่เรียนอ่อนเป็นต้น

 4. ในขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ ควรแทรกคุณธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ 
และสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมอย่าง 
ใกล้ชิด

 5. จากผลการศกึษา พบวา่ ความพงึพอใจ
ของนกัเรยีนทีเ่ขา้รบัการฝกึอบรมดว้ยชดุฝกึอบรม

บนเว็บ ในส่วนภาพรวมของชุดฝึกอบรม เป็นส่วน
ที่นักเรียนมีความพึงพอใจต่ำาสุดกว่าทุกด้านครู 
ผู้สอนควรปรับปรุงเทคนิควิธีการใช้ คำาแนะนำา
ในการเรียนเข้าใจได้ง่าย ปรับปรุงเมนูหลักเข้าใจ
ง่าย สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลรวมทั้งพัฒนา 
ชุดฝึกอบรมที่ทำาให้เกิดความสนุกสนานอันส่งผล 
ให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่สูงขึ้น

ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการศกึษาตอ่ไป 
 1. ควรมีการวิจัยติดตามผลของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมหลังการฝึกอบรมผ่านไปแล้ว

 2. ควรมีการพัฒนาจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยอื่นๆ เช่น บทเรียนบนเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ต่อไป

 3. ควรทำาการศกึษาเปรยีบเทยีบการสอน
ด้วยชุดฝึกอบรมบนเว็บกับการใช้โปรแกรมบท
เรียนกับการจัดกิจกรรมการสอนรูปแบบอื่นๆ

 4. ควรมกีารศกึษาถงึปญัหาและอปุสรรค
ในการใช้งานของเว็บฝึกอบรม ทั้งด้านเครือข่าย
และด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม
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ผลการพัฒนาโปรแกรมบทเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน 
วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
The Development Results of Courseware to be a Form of 
Blended Learning on Buddhism for Prathomsueksa 5

พระมหานิโรจน์ วงศ์เมืองแก่น1, สังคม ภูมิพันธุ์2, ชยากานต์ เรืองสุวรรณ3

Phra Maha Nirote Wongmuangkaen1, Sangkom Pumipuntu2, 
Chayakan Ruangsuwan3

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาโปรแกรมบทเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบผสม
ผสาน วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องหลักธรรมและหน้าที่ชาวพุทธ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์80/80 และศกึษาดชันปีระสทิธผิลของโปรแกรมบทเรยีนทีพ่ฒันาขึน้ 2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาเจตคติต่อวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
ที่มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน และ 4) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนที่เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำานวย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำานวน 
30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
1)โปรแกรมบทเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เรื่องหลักธรรมและหน้าที่ชาวพุทธ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 2) แผนการจัดการเรียนรู้โปรแกรมบทเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน 3) แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา และ 5) แบบ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ร้อยละ การทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (dependent samples)
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 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

 1. โปรแกรมบทเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.50/82.86 
และมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ .7448 

 2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน มีเจตคติต่อวิชา
พระพุทธศาสนา โดยรวมอยู่ในระดับดี 

 4. นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 76.76

คำาสำาคัญ: โปรแกรมบทเรียน การเรียนแบบผสมผสาน เจตคติต่อวิชาพระพุทธศาสนา

Abstract
 The purposes of this study were; 1) to develop courseware to be a form of blended  
learning on Buddhism on the principles of dhamma and functions of Buddhists of  
Prathomsueksa 5 with an efficiency of 80/80 and to examine the effectiveness index of  
the developed courseware, 2) to compare the learning achievement of students with  
courseware to be a form of blended learning before and after and 3) to study the attitude 
towards Buddhism of students with the courseware to be a form of blended learning and  
4) to study the retention of learning of students with the courseware to be a form of  
blended learning. The samples used in this study were 30 Prathomsueksa 5 students of  
Nonsilakrairikshratamnuay School in the second semester of the academic year 2010, by cluster 
random sampling. The instruments used in this study were; 1) the courseware to be a form  
of blended learning on the principles of dhamma and functions of Buddhists of  
Prathomsueksa 5, 2) the lesson plan with an courseware to be a form of blended  
learning, 3) the learning achievement test, 4) the scale on buddhism attitudes, and 5) the 
learning behavior evaluation. The statistics used for analyzing the collected data were mean, 
standard deviation, percentage, and t-test (dependent samples) were employed for testing 
hypotheses.

 The results of this study were as follows:

   1. The courseware to be a form of blended learning had an efficiency of 88.50/82.86 
and the developed courseware had an effectiveness index of .7448. 

 2. The students who learned using the courseware to be a form of blended learning 
showed higher learning achievement than before learning at the .05 level of significance.



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 84 ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2555

 3. The students who learned using the courseware to be a form of blended learning 
had an overall attitude towards buddhism subject at a more level 

 4. The retention of learning is 76.76 percent.

Keywords: courseware, blended learning, attitude toward buddhism

บทนำา 
 สื่อการสอนนับว่าเป็นสิ่งที่มีบทบาทอย่าง
มากในการเรียนการสอนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
เนื่องจากเป็นตัวกลางที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียนดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทำาให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจความหมายของ
เนื้อหาบทเรียนได้ตรงกับความต้องการของผู้สอน 
(กิดานันท์ มลิทอง, 2543) กระบวนการสอนต้อง
คำานึงถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องอีกจำานวน
มาก เชน่ สภาพผูเ้รยีน เนือ้หา สภาพแวดลอ้ม และ
ยังอาศัยรูปแบบการสอน วิธีการสอน และเทคนิค
การสอนท่ีหลากหลาย จากแนวคิดที่ว่าแต่ละวิธี
สอนมีทั้งจุดดีและจุดด้อยในการถ่ายทอดเนื้อหา
แต่ละเนื้อหา จึงจำาเป็นต้องมีการผสมผสานการ
เรียนการสอนหลากหลายวิธีเข้าด้วยกัน (อาภรณ์ 
ใจเที่ยง, 2540) เรียกว่า การสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) ซึ่งหมายถึง การผสานกัน
ระหว่างสื่อการสอนหลายชนิด เป็นการเรียนรู้
แบบผสมผสานหลากหลายวิธี เพ่ือให้ผู้เรียนได้มี
การเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อผู้เรียนได้พัฒนา
เตม็ศักยภาพเหมาะกบับรบิทและสถานการณ ์โดย
ใช้เทคโนโลยี เช่น การเรียนการสอนในชั้นเรียน
รว่มกบัการเรยีนการสอนแบบโปรแกรมบทเรยีนท่ี
พัฒนาขึน้ ไมไ่ดม้กีฎตายตวัวา่จะตอ้งผสมผสานกนั
เทา่ใด เปา้หมายอยูท่ี่การให้ผู้เรียนบรรลเุป้าหมาย
การเรียนรู้เป็นสำาคัญ (ทิศนา แขมมณี, 2544)  
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของกาเย่ (Gagne, 1997) 

ทีก่ลา่วถงึความสำาคญัของประสบการณไ์ว้ว่า การ
เรียนการสอนสมัยใหม่ควรใช้เทคนิคการสอนที่มี
ความหลากหลายในประสบการณ์ที่จำาเป็นให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน นักเรียนเกิดความสนุก เกิดความ
รู้ มีกิจกรรมร่วม เพลิดเพลินในการเรียน ไม่เกิด
ความเบื่อหน่าย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน และ
การนำาเอานวัตกรรมในรูปของโปรแกรมบทเรียน 
(courseware) ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนที่
มีสื่อการเรียนที่ครอบคลุมเน้ือหา และกิจกรรม 
หรือวิธีเรียน ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า มีทั้งสื่อที่เป็น
ภาพ เสยีง ตวัอักษร หรอืสือ่ประสมหรอืมลัตมิเีดยี 
(multimedia) มีปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบกับ 
ผูเ้รยีนไดท้นัทสีะดวกในการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของ
การเรียนแต่ละครั้ง และแต่ละปัญหา (ไชยยศ  
เรืองสุวรรณ, 2553) 

 ผูวิ้จยัจงึมคีวามสนใจในการนำาเทคโนโลยี
การศึกษาคือ การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนที่มี 
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง
หลักธรรมและหน้าที่ชาวพุทธ ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 เพื่อทำาหน้าที่เป็นส่ือที่นักเรียนสามารถ
ใช้เรียนได้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 
ทั้ งโรงเรียนและที่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ เกิด
กระบวนการเรียนรู้สำาหรับนักเรียน นักเรียนเห็น
ความสำาคัญของวิชาพระพุทธศาสนาและ และ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียน 
การสอนให้ดียิ่งขึ้น 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
  1. เพือ่พฒันาโปรแกรมบทเรยีนทีม่รีปูแบบ 
การเรียนแบบผสมผสาน วิชาพระพุทธศาสนา 
เร่ืองหลักธรรมและหน้าที่ชาวพุทธ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และศึกษาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียน
ที่พัฒนาขึ้น

 2. เพื่อเปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนท่ีมี 
รูปแบบการเรยีนแบบผสมผสานระหวา่งก่อนเรยีน
และหลังเรียน

  3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาพระพุทธ
ศาสนา ของนักเรียนทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีน
ที่มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน

  4. เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ 
ของนักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนท่ีมี 
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน

สมมติฐานของการวิจัย
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนเรื่องหลักธรรมและ
หน้าที่ชาวพุทธ ด้วยโปรแกรมบทเรียนที่มีรูปแบบ
การเรยีนแบบผสมผสาน มคีะแนนหลงัเรยีนสงูกวา่
ก่อนเรียน

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2553 สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากาฬสนิธุ ์
เขต 1 ในเขตเทศบาลตำาบลโนนบุรีและตำาบล
สหัสขันธ์ อำาเภอสหัสขันธ์ จำานวน 9 โรงเรียน 
จำานวน 195 คน

 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนโรงเรียนโนน
ศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำานวย จำานวน 1 ห้องเรียน มี
นักเรยีน 30 คน ไดม้าโดยการสุม่ตวัอยา่งแบบกลุม่ 
(cluster random sampling) จากห้องเรียนที่
จัดกลุ่มคละความสามารถ โดยวิธีการจับสลาก  
มา 1 โรงเรียน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. โปรแกรมบทเรียนรูปแบบการเรียน
แบบผสมผสาน จำานวน 5 หน่วยการเรียน

 2. แผนการจัดการเรียนรู้โปรแกรมบท
เรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เรื่อง
หลักธรรมและหน้าที่ชาวพุทธ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 จำานวน 5 แผน

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ 
มีค่าอำานาจจำาแนก ตั้งแต่ .23 - .73 และค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ .83

 4. แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (rating scale) จำานวน 12 ข้อ มีค่า 
อำานาจจำาแนก ตั้งแต่ .25 - .81 และค่าความ 
เชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .84

  การดำาเนินการวิจัย

 1. เตรียมโปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้น 
และคู่มือการใช้งาน 

 2. แจ้งจุดประสงค์การวิจัย ชี้แจงราย
ละเอยีดและวิธกีารรวมทัง้เวลาทีจ่ะทำาการทดลอง 
ให้นักเรียนทราบตามขั้นตอน

 3. ทดสอบกอ่นเรยีน (pre-test) ดว้ยแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 4. นกัเรยีนเรยีนรูต้ามแผนและโปรแกรม
บทเรียนที่พัฒนาขึ้น มี 5 หน่วยการเรียน ตาม
สถานการณ์ที่กำาหนดให้ในแต่ละหน่วยการเรียน 
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โดยเรียงตามขั้นตอน ดังนี้ 1) บทนำา 2) ศึกษา
บทเรียน 3) ทำาแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียน และ 
4) ทำาแบบทดสอบประจำาหน่วยการเรียน หน่วย
ละ 8 คะแนน จากนั้นให้นักเรียนทำาใบงานแต่ละ
หนว่ยการเรยีนสรปุผลและใหค้ะแนนการประเมนิ
พฤติกรรม ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนทั้งหมด 16 
ชั่วโมง

 5. เมื่อสิ้นสุดการทดลองแล้ว จึงให้
นักเรียนทำาแบบทดสอบหลังเรียน (post-test) 
ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนชดุเดมิ 
และทำาแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาพระพุทธ
ศาสนา

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. หาประสทิธภิาพของโปรแกรมบทเรยีน
มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน โดยการหาค่า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

 2. วเิคราะหด์ชันปีระสทิธผิลของโปรแกรม
บทเรียนมีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน โดย
การใช้สูตรคำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระหว่างก่อนและหลังการเรียน โดยใช้ t-test 
(dependent samples)

 4. วเิคราะห์เจตคตติอ่วชิาพระพทุธศาสนา 
โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 5. วิเคราะห์ความคงทนในการเรียนรู้  
โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ร้อยละ

ผลการวิจัย 
 1. โปรแกรมบทเรียนที่มีรูปแบบการ
เรียนแบบผสมผสาน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
88.50/82.86 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 
.7448 

 2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้โปรแกรมบท
เรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน มีผล
สัมฤทธิ์ทางเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้โปรแกรมบท
เรยีนทีม่รีปูแบบการเรยีนแบบผสมผสาน มเีจตคติ
ต่อวิชาพระพุทธศาสนาโดยรวม อยู่ในระดับดี 

 4. นักเรยีนมคีวามคงทนในการเรยีนรู ้คดิ
เป็นร้อยละ 76.76 

อภิปรายผล 
 1. โปรแกรมบทเรยีนทีม่รีปูแบบการเรยีน
แบบผสมผสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องหลักธรรมและหน้าที่
ชาวพุทธ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 82.66/80.11 นั่นคือ โปรแกรมบทเรียน
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ ์80/80 คา่ทีย่อมรบัไดจ้ะเปน็คา่ทีอ่ยูร่ะหวา่ง 
± 2.50 (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2553) ผู้วิจัยได้
อาศัยหลักการออกแบบและพัฒนาตามลำาดับขั้น
ทางวิชาการของ ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2553) ได้
แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้คือ ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ 
(analyze) ขั้นที่ 2 ออกแบบ (design) ขั้นที่ 3 
พัฒนาบทเรียน (development) ขั้นที่ 4 นำาไป
ใช้ทดลองใช้ (implement) ขั้นที่ 5 ประเมินและ
ปรับปรุงแก้ไข (evaluation and revision) ซึ่ง
ผู้วิจัยได้นำาเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีและสื่อ
หลายชนิด ซึ่งมีทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียง การ
สรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะกบัการเรยีน ซึง่มทีัง้
ทฤษฎีและปฏิบัติ เข้ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนเช่นนี้ ทำาให้ผู้เรียน
มีความอยากรู้อยากเห็น ไม่เกิดความเบื่อหน่าย 
เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพและสามารถ
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บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสมพงษ์ ดีสูงเนิน 
(2546) ได้วิจัยการศึกษาประสิทธิภาพและผล
การใชส้ือ่ประสมกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องพระพุทธศาสนา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
90.80/89.27 สอดคล้องกับงานวิจัยของแสงทอง 
ตุงคะสมิต (2544) ได้ทำาการวิจัยการใช้ชุด 
สื่อประสมประกอบการสอน เรื่อง สารเคมี  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า ชุดส่ือประสม 
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.38/82.65 
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำาหนดไว้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุรชัย ธรรมชัย (2547) ได้ศึกษา
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องการเรียนรู้ 
สู่อาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย
ใชชุ้ดสือ่ประสมกบัการเรยีนแบบปกต ิผลการวจัิย 
พบว่า ชุดสื่อประสมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.55/84.44 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรียา สงิหอ์าจ (2550) ไดว้จิยัการพฒันาโปรแกรม
บทเรียน เรื่อง การเขียนสะกดคำาตรงตาม มาตรา
ตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 84.20/83.06

 ดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียนที่
มรูีปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เรือ่งหลกัธรรม
และหน้าที่ชาวพุทธ คือ 0.7448 แสดงว่า นักเรียน
มคีวามกา้วหนา้ทางการเรียน ร้อยละ 74.48 ท่ีเป็น
เชน่นีเ้พราะผูว้จิยัไดจั้ดสภาพแวดลอ้มทีส่อดคลอ้ง
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนได้
เรียนรู้แบบผสมผสาน ทำาให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเป็นประสบการณ์ตรง มีสื่อที่เป็นรูปธรรม
มากกว่านามธรรม โดยมีทั้งภาพเคลื่อนไหวและ
เสียง (กิดานันท์ มลิทอง, 2543) และอาจเป็น
เพราะกลุ่มทดลองยังไม่เคยเรียนเนื้อหานี้มาก่อน 
จึงทำาคะแนนทดสอบก่อนเรียนได้ต่ำา เมื่อได้เรียน
ด้วยโปรแกรมบทเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบ

ผสมผสานแล้ว จึงสามารถทำาคะแนนทดสอบหลัง
เรียนได้เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของแสงทอง ตุงคะสมิต (2544) ได้ทำาการ
วิจัยการใช้ชุดสื่อประสมประกอบการสอน เรื่อง 
สารเคมี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบ
ว่าดัชนีประสิทธิผลของชุดสื่อประสม เรื่องสาร
เคมี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 4 ชุด มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.67 แสดงว่านักเรียนมีความ
ก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 67.0 สอดคล้องกับ 
งานวิจัยของสุรชัย ธรรมชัย (2547:) ได้ศึกษา
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องการเรียนรู้
สู่อาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย
ใช้ชุดสื่อประสมกับการเรียนแบบปกติ พบว่า
ดัชนีประสิทธิผลของชุดสื่อประสมเท่ากับ 0.5706 
หมายความว่า นักเรียนมีความรู้จากการเรียนด้วย
สื่อประสม เรื่อง การเรียนรู้สู่อาชีพ เพิ่มขึ้นโดย
เฉลี่ยร้อยละ 57.06 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วีรยา สิงห์อาจ (2550) ได้ วิจัยการพัฒนา
โปรแกรมบทเรียน เรื่อง การเขียนสะกดคำาตรง
ตาม มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่า
ดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.68 ซึ่งแสดงว่านักเรียน
มีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 68 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของฮิบสแมน (Hibsman, 
2000) ไดวิ้จยัเพือ่พฒันาและประเมนิผลการใชบ้ท
เรยีนสำาเรจ็รปู คอมพวิเตอรท์างการศกึษาประเภท
ซีดี-รอม ซึ่งให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และหลัก
คำาสอนในคัมภีร์ไบเบิ้ลสำาหรับนักเรียนและครู 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า พวกเขาชอบเนื้อหา
ของบทเรียนที่มีอยู่ในรูปแบบของการ์ตูนทำาให้น่า
สนใจในเนื้อเรื่อง รูปภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหว
และการใช้เสียงประกอบเรื่องราว รวมทั้งรายละ
เอียดอื่นๆ ของโปรแกรมชุดสำาเร็จรูป จากผลการ
วิจัยดังกล่าว โปรแกรมบทเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ได้ออกแบบให้มีกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
และภาพประกอบที่สอดคล้องกับเนื้อหา ตัวอักษร
ที่มีขนาดเหมาะสม สวยงาม อ่านง่ายสบายตา 
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และมีเสียงอ่าน มีแบบฝึกหัดและฝึกปฏิบัติ ทำา
แบบทดสอบ ทำาให้ทราบข้อบกพร่องของตนเอง 
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ทำาให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียน จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำาให้ผู้เรียนที่
เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น

 2. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
ท่ีเรยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนทีม่รีปูแบบการเรยีน
แบบผสมผสาน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าการสอน
ด้วยโปรแกรมบทเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสาน ทำาให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้สูงข้ึนมี
ความกา้วหนา้ทางการเรียน (ยุพิน พิพิธกุล, 2540) 
และผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ระพีพร พลเหี้ยมหาญ (2547) ได้วิจัยเรื่อง การ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเคมีโดย
ใช้ยุทธ์ศาสตร์การสอนแบบผสมผสานสำาหรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรียา สงิหอ์าจ (2550) ไดว้จิยัการพฒันาโปรแกรม
บทเรียน เรื่อง การเขียนสะกดคำาตรงตาม มาตรา
ตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่เรียน
ด้วยโปรแกรมบทเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มี
เจตคติต่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียนที่มี
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เรื่องหลักธรรม
และหน้าที่ชาวพุทธ โดยรวมมีเจตคติอยู่ในระดับ
ดี ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเนื่องมาจากนักเรียนมีความ
รู้สึกเชื่อและศรัทธาต่อศาสนาพุทธ ครูที่สอนใน
รายวชิามคีวามเขา้ใจในเนือ้หาพระพทุธศาสนาเปน็
อย่างด ีตลอดจนสภาพเนือ้หามคีวามสอดคลอ้งกบั

สภาพแวดลอ้มของทอ้งถิน่ และการยอมรบับทบาท 
ของพระสงฆ์ในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา  
(พระเทพโสภณ, 2545) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กรวีร์ เมฆหมอก (2542) ได้วิจัยผลการ
เรียนและเจตคติต่อวิชาพระพุทธศาสนา จากการ
เรยีนดว้ยบทเรยีนวิดทีศัน์แบบโปรแกรมในรายวิชา 
พระพทุธศาสนาเรือ่งความ หมายและความสำาคญั
ของพระพุทธศาสนา และเรื่องหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา (พรหมวิหาร 4) พบว่านักเรียนมี
เจตคตติอ่วิชาพระพทุธศาสนาจากบทเรยีนวิดทีศัน์
แบบโปรแกรมในระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สภุารตัน ์เหลอืงรตันวิมล (2546) ไดวิ้จยัการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติ
ต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง วิธีสอนแบบ 
ผสมผสานกับวิธีสอนตามคู่มือครู พบว่า เจตคต ิ
ต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับดี

 4. นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
ที่มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เรื่องหลัก
ธรรมและหน้าที่ชาวพุทธ มีค่าคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนและหลังเรียน 2 สัปดาห์เท่ากับ 24.87 และ 
23.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.42 และ 
4.61 มีความคงทนในการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 
82.86 และ 76.76 นักเรียนมีความคงทนในการ
เรียนรู้ลดลงเฉลี่ย 1.83 คะแนน และการสูญเสีย
ความทรงจำาคดิเปน็รอ้ยละ 6.10 สว่นใหญส่ญูเสยี
ความทรงจำา 2 คะแนน 17 คน รองลงมาสูญเสีย 
1 คะแนน 9 คน และสูญเสีย 3 คะแนน 4 คน 
ของค่าคะแนนหลังการเรียน 2 สัปดาห์ ผู้วิจัยได้
ทำาการทดสอบความคงทนในการเรียนรู้โดยไม่มี
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพมารบกวน โปรแกรมบท
เรียนทำาให้นักเรียนเรียนด้วยความสนุกสนาน ดัง
นั้น โปรแกรมบทเรียนจึงทำาให้นักเรียนมีความจำา
ได้ดี และทำาให้มีความคงทนในการเรียนรู้ได้นาน
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ยิง่ขึน้ (ไชยยศ เรอืงสวุรรณ, 2553) สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของของสมพงษ์ ดีสูงเนิน (2546) ได้วิจัย
การศึกษาประสิทธิภาพและผลการใช้สื่อประสม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม เรือ่งพระพทุธศาสนา ชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 4นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ลดลง
เฉลีย่ 2.71 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 10.12 ซึง่หมาย
ถงึสญูเสยีความทรงจำารอ้ยละ 10.12 สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของสุรชัย ธรรมชัย (2547) ได้ศึกษาการ
เปรียบเทียบผลการเรยีนรู ้เรือ่งการเรยีนรูสู้อ่าชพี 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุด 
สื่อประสมกับการเรียนแบบปกติ นักเรียนมีความ
คงทนในการเรียนพบว่าหลังจากเรียนผ่านไปแล้ว 
2 สัปดาห์นักเรียนคะแนนเฉลี่ยลดลง 0.53 แสดง
ว่านักเรียนมีการสูญเสียความทรงจำาร้อยละ 1.78 
สอดคล้องกับงานวิจัยของแสงทอง ตุงคะสมิต 
(2544) ไดท้ำาการวจิยัการใชช้ดุสือ่ประสมประกอบ
การสอน เรื่อง สารเคมี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ความคงทนในการเรียนรูเ้ร่ืองสารเคมี คิดเป็นร้อย
ละ 84.21 ของคะแนนสอบหลังเรียนโดยมีการลืม 
คิดเป็นร้อยละ 15.79

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาโปรแกรมบท
เรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานไปใช้

 1.1 ครูควรชี้แนะให้นักเรียนได้เข้าใจใน
วิธีการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนที่มีรูปแบบ
การเรียนแบบผสมผสานให้ละเอียดก่อนที่จะทำา
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อนักเรียนจะได้
เข้าใจแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 1.2 ผู้ควบคุมชั้นเรียนควรมีความรู้และ
ทกัษะในการใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร ์เพราะหากเกดิ
ปญัหาระหว่างเรยีนจะสามารถชว่ยเหลอืผูเ้รยีนได้

 1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ใช้โปรแกรมบทเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสาน ควรจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมในการเรียน เช่น มีโต๊ะหมู่บูชา การนั่ง
สมาธิ เป็นต้น เพื่อจะได้เสริมสร้างบรรยากาศใน
การเรียนรู้

 1.4 ผูบ้รหิารควรจดัใหค้รทูีม่ปีระสบการณ ์
และมีความรู้เกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาได้สอน
ตามความถนัดของตนเอง ถ้าในโรงเรียนไม่มีครู
ที่จบทางด้านนี้ก็ควรจัดให้มีวิทยากรภายนอก เช่น
พระภิกษุสงฆ์ มาช่วยอบรมให้

 1.5 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครู  
อาจารย ์และนักเรยีนไดม้สีว่นรว่มในประเพณทีาง
ศาสนาของชมุชนดว้ยเพือ่เปน็การสรา้งและปลกูฝงั
ให้เยาวชนมีความรู้สึกที่ดีต่อพระพุทธศาสนา

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป

 2.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม
บทเรียนแบบที่มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
ในรายวิชา เนื้อหา และนักเรียนในระดับชั้นที่แตก
ต่างกันไป

 2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนของการใชโ้ปรแกรมบทเรยีน
ทีม่รีปูแบบการเรยีนแบบผสมผสานกบัวิธกีารสอน
แบบอื่นๆ หรือเปรียบเทียบกับสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ

 2.3 ควรมีการวิจัยผลกระทบด้านอื่นๆ 
เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมบท
เรียนแบบที่มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและโดยใช้กลุ่ม
ร่วมกันคิด 
Comparisons of Reading in Thai Achievement, Analytical 
Thinking, and Emotional Quotient of Mathayomseuksa 1  
Students between Based Brain Learning Approach and  
Number Head Together Approach
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
ด้านการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและแบบกลุ่ม
ร่วมกันคิดตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่าน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและแบบกลุ่มร่วมกันคิด และ  
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ระหวา่งการจัดกิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็ฐานและการจดักจิกรรม
การเรียนรู้โดยใช้กลุ่มร่วมกันคิด กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเมืองสมเด็จ อำาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำานวน 63 คน โดยการสุ่มแบบ
กลุ่ม (cluster random sampling) แล้วสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ได้ห้องมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1/1 จำานวนนักเรียน 30 คน เป็นกลุ่มทดลองที่ 1 เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมอง 
เป็นฐาน และห้องมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำานวนนักเรียน 33 คน เป็นกลุ่มทดลองที่ 2 เรียนด้วยการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มร่วมกันคิด เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยด้านการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และ
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านโดยใช้กลุ่มร่วมกันคิด 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ด้านการ
อ่านภาษาไทย 3) แบบวัดการคิดวิเคราะห์ 4) แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์
ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และ t-test (independent samples) 

 ผลการวจัิยพบวา่ แผนการจดัการเรยีนรูภ้าษาไทยดา้นการอา่นชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ดว้ยการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และแผนโดยใช้กลุ่มร่วมกันคิด มีประสิทธิภาพ 87.00/86.33 
และ 87.94/84.24 ตามลำาดับ เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรียนรู้ทั้งสองแผนมีค่า .8072 และ .7715 คิดเป็นร้อยละ 80.72 และ 77.15 ตามลำาดับ และนักเรียน 
ท้ังสองกลุ่มมีผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์สูงข้ึนไม่ต่างกัน

คำาสำาคัญ: ผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูภ้าษาไทยดา้นการอ่าน การจัดกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็ฐาน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มร่วมกันคิด การคิดวิเคราะห์ ความฉลาดทางอารมณ์

Abstract
 This research aimed to 1) study the efficacy of Mathayomseuksa 1 lesson plans for 
reading in Thai through Brain Based Learning approach and through Number Head Together 
approach at the 80/80 criteria, 2) study the effectiveness index of both lesson plans through 
Brain Based Learning approach as well as through Number Head Together approach, and 
3) compare reading in Thai achievement, analytical thinking, and emotional quotient of 
Mathayomseuksa 1 students treated between Brain Based Learning approach and Number 
Head Together approach. The samples composed 63 Mathayomseuksa 1 students under 
Meungsomdej school, Somdej district, Kalasin province in the 2011 academic year selected 
by cluster random sampling and simple random sampling for experimental groups. 30 students 
under Mathayomseuksa 1/1 were randomized for the experimental group 1 through Brain 
Based Learning approach and 33 students under Mathayomseuksa 1/2 were randomized for 
the experimental group 2 through Number Head Together approach. The instruments were: 
1) Mathayomseuksa 1 lesson plans for reading in Thai through Brain Based Learning approach 
and Number Head Together approach 2) the reading in Thai achievement test 3) a set of 
analytical thinking test 4) a set of emotional quotient test. The statistics for data analyses 
included mean, standard deviation, percentage as well as t-test (independent samples). 

 The study results revealed that Mathayomseuksa 1 lesson plans for reading in Thai 
met 87.00/86.33 and 87.94/84.24 of efficient criteria respectively, the effectiveness index 
of each of the lesson plans created was .8072 and .7715 as 80.72% and 77.15% respectively, 
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and learning effect of reading in Thai, analytical thinking, as well as emotional quotient of 
both groups of students were higher indifferently. 

Keywords: reading in Thai achievement, Brain Based Learning approach, Number Head 
Together approach, analytical thinking, emotional quotient 

บทนำา
  ภาษาไทยใช้สื่อสารในสังคมไทยที่เป็น
เอกลักษณ์ของชาติ บ่งบอกความเป็นชาติไทย จึง
เปน็สมบตัลิ้ำาคา่ทีต่อ้งอนรุกัษใ์หอ้ยูคู่ช่าตติลอดไป 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำาหนด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคือ การอ่าน การ
เขียน การฟัง การดู การพูด หลักการใช้ภาษา
และสาระวรรณคดีวรรณกรรม (กรมวิชาการ, 
2551) การสอนภาษาไทยในโรงเรียนเมือง 
สมเด็จ อำาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังไม่ให้
ความสำาคญักบันกัเรยีนและใช้วธีิเดิมคืออธิบายให้
ความรู้อยู่ฝ่ายเดียวโดยไม่ได้ให้นักเรียนฝึกทักษะ
ต่างๆ ซึ่งหลักการสอนภาษาต้องให้ผู้เรียนฝึก
ฟัง พูด อ่าน และเขียนให้มาก มีการฝึกเป็นกลุ่ม
และเดี่ยวโดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ยิ่งใน
ยุคสารสนเทศการสื่อสารเช่นในเวลานี้ทักษะการ
อ่านต้องใช้มากกว่าทักษะอื่น ครูจึงต้องเปลี่ยนวิธี
การจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านโดยจัดการฝึกอ่าน
ดว้ยกจิกรรมสอดคลอ้งกับพฒันาการของนกัเรยีน
แต่ละวัยเพ่ือเกิดทักษะการอ่าน และนำาไปใช้ใน
ชีวิตประ จำาวันได้อย่างเต็มความสามารถ โดย
เฉพาะชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1 ทีน่กัเรยีนอยู่ในวยัแหง่
การคิด จนิตนาการ ตามชว่งวยัของพฒันาการทาง
สมองและสติปัญญา (ลักขณา สริวัฒน์, 2554) 

  การอ่านเนื้อเรื่องอย่างหลากหลายตาม
ปรากฏในสื่อต่างๆ ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่ง
พิมพ์ เป็นการฝึกให้เด็กใช้ความคิดวิเคราะห์ใน
ขณะอา่นเรือ่งนัน้ๆ จะชว่ยให้เข้าใจ จดจำาเนือ้เรือ่ง

ที่อ่านได้หากครูมีวิธีการสอนที่สามารถกระตุ้น
ให้เด็กเกิดความสนใจในการอ่านจนเกิดความรู้
ความเข้าใจยังช่วยให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นใน
การที่จะเอาชนะอุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ (ประสาท  
อิศรปรีดา, 2552) อารมณ์ในขณะอ่านก็มี 
ส่วนสำาคัญที่ส่งผลให้มีความตั้งใจ โดยเฉพาะ
การอ่านเรื่องที่ต้องมีอารมณ์และจิตใจที่มั่นคงจึง
พฒันาการอา่นของตนไดอ้ยา่งถกูตอ้งแมน่ยำา การ
สอนอ่านจึงต้องพัฒนาด้านอารมณ์ของนักเรียน
ควบคู่ไปด้วย ฝึกให้ปรับอารมณ์ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ในขณะนี้พบว่ามีความรุนแรงเกิด
ขึ้นในสังคม คือมีความคิดที่ขัดแย้งจนเป็นความ
แตกแยกที่แก้ไขได้ยาก (สำานักงานวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2553) กรมวิชาการ (2551) 
จึงเน้นการพัฒนาคุณลักษณะด้านอารมณ์และ
จิตใจตามช่วงวัยโดยเน้นให้ผู้เรียนให้เรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพคือมีความเก่ง ความดี และ 
ความสุข ซึ่ งกรมสุขภาพจิต (2545) แบ่ง
ความฉลาดทางอารมณ์ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  
ด้านเก่ง คือการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น รู้จักคิด
ตัดสินใจแก้ปัญหา ด้านดี คือการรู้จักควบคุม
อารมณ์ เห็นใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบ และด้าน
สขุคอืภาคภูมใิจในตนเอง พงึพอใจในชวิีตทีเ่ปน็อยู ่

  ผู้ วิ จั ย เป็ นครู สอนภาษาไทยระดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ศึกษาวิธีจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาการอ่านภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ และ
ความฉลาดทางอารมณ์ พบว่ามี 2 วิธี ที่เหมาะ
สมคือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้สมอง
เปน็ฐานและการใชก้จิกรรมกลุม่รว่มกนัคดิ สำาหรบั
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เหตุผลที่เลือกแนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยการ
ใช้สมองเป็นฐานเพราะขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วยกิจกรรมประสมประสานกันระหว่าง
การใช้กระบวนการกลุ่ม แผนผังความคิด ใบงาน
และเกม ซ่ึงเป็นหลกัการทีมุ่่งเนน้ให้นกัเรยีนมีการ
เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ โดยสอนด้วยการตัง้คำาถาม
อธิบายด้วยคำาถาม เปิดโอกาสให้เด็กได้ลอง ได้
เลือกแนวทางในการเรียนรู้ของตนเองตามความ
ถนัดและความสนใจ ทำาในสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจำาวันหรือสามารถเปรียบเทียบได้ในชีวิต
ประจำาวัน มีการฝึกให้ใช้ความคิดทั้งคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ และใช้จินตนาการ นอกจากนี้มีการ
ใชห้ลกัการเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มคอืเนน้การเรยีนรู้
เป็นกลุ่มที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก
ในกลุ่มที่มีคนเก่งช่วยฝึกฝนคนปานกลางและคน
อ่อนใหม้คีวามรูใ้กลเ้คยีงกบัตน มกีารรบัฟงัเหตผุล
ซึ่งกันและกัน ทำาให้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจ
กนั ยอมรบัถงึความรูส้กึความตอ้งการของเพือ่นๆ 
สมาชกิในกลุ่มและในที่สุดก็ช่วยกนัสรุปองคค์วาม
รู้ร่วมกันแล้วทำาใบงานเป็นรายบุคคล เปลี่ยนกัน
ตรวจโดยครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย ให้นักเรียน
แตล่ะคนปรบัปรงุผลงานของตนเองใหถ้กูตอ้ง ครู
รับทราบและเก็บผลงานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน มี
การประเมนิการเรยีนรูข้องนกัเรยีนโดยใชก้ารสอบ
เปน็เกมการแขง่ขนั นกัเรยีนทำาเปน็รายบคุคลแลว้
สง่ตรวจเปน็กลุม่ คะแนนที่ไดเ้ปน็คะแนนเฉลีย่ของ
กลุ่ม กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นกลุ่มชนะเลิศ 
(วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2553) 

   สำาหรับการใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
คิด เป็นกิจกรรมที่เหมาะสำาหรับการทบทวนหรือ
ตรวจสอบความเข้าใจ โดยคละนักเรียนตามความ
สามารถเข้าเป็นกลุ่มย่อยๆ แต่ละกลุ่มประกอบ
ด้วยนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2-3 คน และ
อ่อน 1 คน ครูตั้งคำาถามหรือให้ปัญหาหรือโจทย์
ที่เหมือนกันทุกกลุ่ม แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม

ช่วยกันคิดหาคำาตอบ สนทนา ซักถาม จนสมาชิก
ในกลุ่มเกิดความเข้าใจวิธีการแก้ไขปัญหาตรงกัน 
สามารถตอบคำาถามและอธิบายคำาตอบได้ ครูให้
นักเรียนคนใดคนหนึ่งจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือ
แต่ละกลุ่มตอบคำาถามพร้อมวิธีหาคำาตอบ ให้
คะแนนเป็นกลุ่มหรือเฉลี่ยคะแนนเป็นคะแนนของ
แต่ละคนในกลุ่ม ให้คำาชมเชยกลุ่มที่สมาชิกใน
กลุ่มสามารถตอบคำาถามได้ถูกต้องมากที่สุด และ
นักเรียนทุกคนตรวจสอบความถูกต้องของข้อคำา
ตอบที่ตนและกลุ่มร่วมกันศึกษา ซักถามทำาความ
เข้าใจข้อคำาตอบจนกระจ่างชัดเจน (วิมลรัตน์ 
สุนทรโรจน์, 2553) เมื่อพิจารณากิจกรรมที่ให้
นกัเรยีนแตล่ะคนในกลุม่รว่มกนัคดิ ทำาใหน้กัเรยีน
แต่ละคนมีการตระหนักรู้ถึงความรู้สึกซึ่งกันและ
กันได้ เป็นการสร้างความรัก สามัคคี และความ
ผูกพันระหว่างกัน มีการบริหารจัดการอารมณ์
ของตนเองและผู้อื่นได้ ผู้วิจัยจึงคิดว่ากิจกรรม
โดยใชก้ลุม่รว่มกนัคดิจะสามารถพฒันาผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้ ในขณะเดียวกันช่วยให้
นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์และความฉลาดทาง
อารมณไ์ดเ้ชน่เดยีวกนั จงึไดท้ำาการทดลองสอนทัง้
สองรูปแบบเพื่อต้องการทราบว่า สามารถพัฒนา
นักเรียนได้ตามความมุ่งหมายแตกต่างกันหรือไม่ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1 .  เ พื่ อ ศึ ก ษ าป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พขอ ง
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ด้วยการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และแผนด้วยการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มร่วมกันคิด  
ตามเกณฑ์ 80/80 

  2. เพื่ อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชส้มองเปน็ฐาน และแผนดว้ยการจดักจิกรรม
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การเรียนรู้โดยใช้กลุ่มร่วมกันคิด 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการ
อ่านภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ และความฉลาด
ทางอารมณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ระหวา่งการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็
ฐานและการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้ลุม่รว่ม
กันคิด

สมมติฐานการศึกษาค้นคว้า
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มร่วมกันคิด มีผล
สัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ 
และความฉลาดทางอารมณ์ แตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนเมืองสมเด็จ อำาเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำานวน 
177 คน จำานวน 5 หอ้ง กลุม่ตวัอยา่ง เปน็นกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำานวน 63 คน จำานวน 2 
ห้อง ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random 
sampling) จากนัน้สุม่อยา่งงา่ย (simple random 
sampling) ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
จำานวน 30 คนเป็นกลุ่มทดลองที่ 1 เรียนด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำานวน 33 คน
เปน็กลุม่ทดลองที ่2 เรยีนดว้ยการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กลุ่มร่วมกันคิด 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  1. แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้าน
การอ่านชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและแผนโดยใช้
กลุ่มร่วมกันคิด แบบละ 7 แผน 

  2. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่าน
ภาษาไทยแบบองิเกณฑ ์ชนดิเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
จำานวน 30 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .34 ถึง 
.98 และค่าความเชื่อมั่น .97 

  3. แบบวัดการคิดวิเคราะห์แบบอิงกลุ่ม 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่า
ความยากตั้งแต่ .56 ถึง .75 ค่าอำานาจจำาแนก .25 
ถึง .63 และค่าความเชื่อมั่น .61 

  4. แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ ชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ จำานวน 20 ข้อ 
มีค่าอำานาจจำาแนก .24 ถึง .72 และค่าความเชื่อ
มั่น .91 

 การดำาเนินการวิจัย

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

 2. ดำาเนินการสอนกลุ่มทดลองที่ 1 ตาม
แผนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดย
ใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มทดลองที่ 2 ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลุ่ม
ร่วมกันคิด ผู้วิจัยเป็นผู้สอนเองทั้งหมด ใช้เวลาใน
การจดัการเรยีนรู ้กลุม่ละ 7 สปัดาห์ๆ  ละ 2 ชัว่โมง 
รวมเป็นกลุ่มละ 14 ชั่วโมง 

  3 .  ทดสอบหลั ง เ รี ยนทั้ ง สองกลุ่ ม  
(posttest) โดยใชแ้บบทดสอบผลสมัฤทธิด์า้นการ
อ่านภาษาไทยชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน 
และให้กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มทำาแบบวัดการคิด
วิเคราะห์ และแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
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สมองเป็นฐานและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กลุ่มร่วมกันคิด ตามเกณฑ์ 80/80 โดยการ
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 

 2. วเิคราะหด์ชันปีระสทิธผิลของแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สร้างข้ึนทั้งสองแผนโดยใช้สูตร
คำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้าน
การอ่านภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ และความ
ฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้กลุ่มร่วมกันคิดโดยใช้ t-test (independent 
samples) 

ผลการวิจัย
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้าน
การอา่น ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ดว้ยการจดักจิกรรม

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มร่วมกันคิด มี
ประสิทธิภาพ 85.94/82.11 และ 87.94/81.31 
ตามลำาดับ เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานและแผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้ลุม่
ร่วมกันคิดมีค่า .7476 และ .7291 คิดเป็นร้อยละ 
74.76 และ 72.91 ตามลำาดับ 

 3. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและกลุ่มที่เรียนรู้
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มร่วมกัน
คิด มีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาไทย การคิด
วิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่าง
กัน

ตาราง 1 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิด้์านการอ่านภาษาไทย การคดิวิเคราะห ์และความฉลาดทางอารมณ ์
ของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม 

 ตัวแปรตาม F Sig t df Sig.(2-tailed)

ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาไทย 3.262 .076 1.362 61 .178

การคิดวิเคราะห์  .752 .389 1.103 61 .274

ความฉลาดทางอารมณ์ .085 .772 .499 61 .620

อภิปรายผล
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้าน
การอา่น ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ดว้ยการจดักจิกรรม
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มร่วมกันคิดมี
ประสิทธิภาพ 85.94/ 82.11 และ 87.94/81.31 
ตามลำาดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ที่

ผลเป็นเช่นนี้เพราะแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งสอง
แผนได้พัฒนาขึ้นอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการ
เขียนแผนที่มีการดำาเนินการอย่างรอบคอบ เริ่ม
ด้วยการกำาหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อ
การเรียนการสอนอย่างชัดเจนและสามารถวัดได้ 
เลือกเนื้อหาเหมาะสมกับระดับชั้นโดยผ่านการ
วิเคราะห์เนื้อหาตามจุดประสงค์ของการเรียนการ
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สอน และกำาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ฝึกผู้เรียน 
ใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดจ้รงิ สอดคลอ้งกบัสวุทิย ์มลูคำา 
และอรทัย มูลคำา (2545) ที่ให้แนวคิดว่าการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีช่วยให้ผู้สอนมีความ
มั่นใจในการจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์จะ 
ช่วยให้มีทิศทางการสอนคือทราบว่าจะสอนอะไร 
ด้วยวิธีใด สอนทำาไม และสอนอย่างไร โดยการเต
รยีมสือ่และแหลง่การเรยีนรูร้วมถงึการประเมนิผล
ได้อย่างดี สอดคล้องกับเผชิญ กิจระการ (2544) 
ท่ีกล่าวว่าการสร้างแผนการเรียนรู้ตามหลักการ
ทำาให้การใช้แผนการจัดการเรียนรู้สื่อการสอนนั้น
มีค่าเท่ากับการนำาเอาเครื่องมือมาสอนและการ
เลือกเอาวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม ทำาให้
มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน สามารถ
จำาแนกและบูรณาการ ทำาให้เกิดการพัฒนาการ
เรยีนรู้ มรีปูแบบการสือ่ความหมายทีจ่ะชว่ยในการ
วเิคราะหแ์ละจัดการกบัปญัหาได ้และยงัสอดคลอ้ง 
กับการศึกษาค้นคว้าของเพ็ญแข คำานันต์ (2550) 
ที่พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง
การอ่านจับใจ ความชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วย
การจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน  
มีประสิทธิภาพ 84.63/ 81.67 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 ท่ีตัง้ไว ้และสอดคลอ้งกับการศกึษา
ค้นคว้าของอุไรวรรณ นิลนวล (2552) ซึ่งพบว่า
แผนการจดัการเรยีนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจ
ความสำาคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกลุ่มร่วมกันคิด  
ช้ันประถมศกึษาปทีี ่6 มีประสทิธภิาพ 89.54/89.35 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานและแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้ลุม่
ร่วมกันคิดมีค่า .7476 และ .7291 คิดเป็นร้อยละ 
74.76 และ 72.91 ตามลำาดับ แสดงว่านักเรียน

ทั้งสองกลุ่มมีความสามารถในการอ่านเพิ่มขึ้น ที่
ผลเป็นเช่นนี้เพราะแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา
ขึน้ทัง้สองแผนน้ันมปีระสทิธภิาพตามวัตถปุระสงค ์
แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของแผนที่ได้รับการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่ง่ผลตอ่ความสามารถในการ
อา่นของนกัเรยีนเพิม่ขึน้ เนือ่งจากการจดักจิกรรม
ตามแนวคิดของการยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญทั้งสอง
กลุ่มทำาให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนการอ่านจับใจ
ความจากเนื้อหาในรูปลักษณะต่างๆ มีการทำางาน
รว่มกบัผูอ้ืน่ มกีารแกป้ญัหา มกีารตดัสนิใจ มกีาร
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ และมีการยอมรับซึ่งกันและ
กัน สิ่งเหล่านี้ย่อมช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง
มีความสุขพร้อมๆ กับพัฒนาความคิด อารมณ์ 
และความรู้สึก จนเกิดเป็นความรู้ความสามารถ 
การเรียนแบบกลุ่มจึงเกิดการร่วมมือกันก่อให้เกิด
แต่ผลดี (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542) สอดคล้อง
กับ Jonson and others (1991) ที่อธิบายว่า วิธี
การสอนกลุม่เปน็การสรา้งความรูส้กึพึง่พากนัทาง
บวกให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียน นอกจากนี้นักเรียน
ยังได้มีโอกาสอภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือ สนับสนุน 
ส่งเสริม ให้กำาลังใจระหว่างกันและกัน นอกจาก
นี้กระบวนการกลุ่มยังเป็นกระบวนการทำางานที่
มีขั้นตอนหรือวิธีการที่จะช่วยให้การดำาเนินงาน
ของแต่ละคนในกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายได้ เน่ืองจากสมาชิกในกลุ่ม
ต้องวางแผนในการปฏิบัติงานและดำาเนินงาน
ตามแผนร่วมกัน รวมทั้งมีการประเมินงานกลุ่ม 
ประเมนิบทบาทสมาชกิว่าสมาชกิแตล่ะคนสามารถ
ปรับปรุงการทำางานของตนให้ดีขึ้นได้หรือไม่
อย่างไร ระดับใดแล้วทุกคนในกลุ่มร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น และตัดสินใจว่าควรมีการปรับปรุง 
หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง และอย่างไร 
ดงัน้ันกระบวนการกลุม่จึงเปน็เครือ่งมอืทีส่ำาคญันำา
ไปสู่ความสำาเร็จของกลุ่มได้เป็นอย่างดี ด้วยหลัก
การและเหตุผลดังกล่าวจึงผลให้นักเรียนทั้งสอง
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กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มมี
ความสามารถด้านการอ่านเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าของวารุณี มงคลชู 
(2550) ที่พบดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรยีนรูด้า้นการอา่นจบัใจความดว้ยการจดักจิกรรม
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญตามแนวคิดโดยใข้สมอง
เป็นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่า .7856 คิดเป็น
ร้อยละ 78.56 

 3. นักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและกลุ่มที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มร่วมกัน
คิดมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาไทย การคิด
วิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ไม่ต่างกัน 
ซึ่งผลไม่เป็น ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะ
แนวคิดด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองรูป
แบบเนน้นกัเรยีนเปน็ศนูยก์ลางและใชก้ระบวนการ
กลุ่มเป็นหลักในการดำาเนินการ หลักการของการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานอยู่บนความเชื่อว่า
สมองเป็นตวัประมวลขอ้มลูแบบคูข่นาน เนือ่งจาก
สมองทำาได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันหรือพร้อม
กัน ความคิด อารมณ์ จินตนาการ และความ 
รู้สึกต่างๆ เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน หรือขนานกัน
ไป เช่น ขณะที่อ่านหนังสือหน้านี้อาจคิดถึงเรื่อ
งอื่นๆ ด้วยหรือเกิดความคิดขึ้นมาในใจทันทีว่าจะ
ตอบคำาถามของครูว่าอย่างไร และการเรียนรู้ใช้
ทุกส่วนของร่างกาย ถ้าการเรียนรู้เป็นธรรมชาติ
เช่นเดียวกับการหายใจ การเรียนรู้ย่อมทำาให้ช้า
ลงหรือเร็วขึ้นได้เช่นเดียวกัน หลายสิ่งหลายอย่าง
มีผลกระทบต่อการทำางานของร่างกาย เช่น การ
จัดการกับความเครียด การออกกำาลังกาย การ
พักผ่อน ล้วนมีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้
ทั้งสิ้น นอกจากนี้การเรียนรู้ตามปกติจำาเป็นต้องมี
ความตืน่เตน้และมีความหมาย และตอ้งมีหลายตวั
เลอืก สมองจงึเป็นทัง้นกัศลิปะและนกัวทิยาศาสตร ์
ซึง่พยายามคน้หาและทำาความเขา้ใจแบบแผนตา่งๆ 

ที่เกิดขึ้น เช่น การฝันกลางวัน การแก้ไขปัญหา 
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น การ
เรียนรู้ยังได้รับอิทธิพลจากอารมณ์และมีอารมณ์
เป็นตัวจัดการผลกระ ทบทางอารมณ์ของเนื้อหา
ที่เรียน รวมถึงประสบการณ์ชีวิตจะมีผลต่อความ
รู้สึกหรือเจตคติต่อการเรียนรู้อย่างมาก โดยหลัก
การพื้นฐานแล้วสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ต้อง
มีลักษณะของการเคารพและการยอมรับซึ่งกัน
และกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนหรือนักเรียนกับ
ครู (สุนทร โคตรบรรเทา, 2548) สอดคล้องกับ
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2553) ที่อธิบายว่าการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็นการเตรียมสมอง
สำาหรับการเชื่อมโยงการเรียนรู้ มีการให้กำาลังใจ
หรือกระตุ้นนักเรียนด้วยการอภิปรายถึงสิ่งที่ได้
เรยีนรูม้าแลว้ และสมองจะเชือ่มโยงระหว่างขอ้มลู
ความรู้เพิ่มกับข้อมูลใหม่ตามความเป็นจริงอย่าง
สรา้งสรรค ์และนกัเรยีนจะเกดิการเรยีนรูโ้ดยการ
ใชข้อ้มลูและขอ้คดิเหน็เพือ่สนบัสนนุเชือ่มโยงการ
เรียนรู้และเพื่อตรวจสอบแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด 
สมองจะทำางานภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดย
ดึงข้อมูลจากการเรียนรู้รวมทั้งอารมณ์และสภาพ
ร่างกายของนักเรียนในเวลาน้ันมาใช้แบบไม่รู้ตัว
เปน็ไปโดยอตัโนมตักิารสรา้งความจำาจะเกดิขึน้ทัง้
ในขณะนักเรียนพักผ่อนและนอนหลับ อย่างไรก็ดี
นักเรยีนจะประยกุตข์อ้มลูเดมิมาใชก้บัสถานการณ์
ใหม่ เช่น เคยเรียนการซ่อมเครื่องมือ อุปกรณ์
ไฟฟ้า โดยการดูการซ่อมเตารีด หรือพัดลม ที่
ห้องเรียนมาแล้วเขาต้องสามารถประยุกต์ทักษะ
การซ่อมเตารีดไปซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ  
ได้ด้วย 

 สำาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
การใช้กลุ่มร่วมกันคิดมีลักษณะยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางเช่นเดียวกัน โดยยึดหลักการที่ว่าการ
เรียนแบบร่วมกันคิดเป็นกิจกรรมที่เหมาะสำาหรับ
การทบทวนหรือการตรวจสอบความเข้าใจ ด้วย
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ขัน้ตอนตา่งๆ ซึง่เริม่จากข้อคำาถามทีจ่ะให้นกัเรยีน
ได้ศึกษาร่วมกันโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ประกอบ
ด้วยสมาชิกกลุ่มที่มีความแตกต่างกันตามความ
สามารถทางการเรียนรู้ และให้แต่ละกลุ่มทำางาน
อันเป็นงานที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือกันระหว่าง
สมาชกิในกลุม่ มกีารอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิ
เห็นกันสุดท้ายครูถามคำาถามในประเด็นที่กำาหนด
และให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มตอบ (สมเกียรติ พรหม
จารีย์, 2545) สอดคล้องกับวิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ 
(2551) ที่อธิบายวิธีสอนแบบกลุ่มร่วมกันคิดว่า 
ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนคละความสามารถ 4-6 คน
ประกอบด้วยคนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2-3 และ
อ่อน 1 คน แต่ละกลุ่มมีประธานและเลขานุการ
กลุ่ม แต่ละคนมีหมายเลขสมาชิกประจำาตัว ครู
เป็นผู้ให้ปัญหาหรือโจทย์ที่เหมือนกันทุกกลุ่ม และ
เปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดค้นหาคำาตอบ 
สนทนา ซักถาม จนสมาชิกในกลุ่มเกิดความเข้าใจ
วิธีการแก้ไขปัญหาตรงกัน สามารถตอบคำาถาม
และอธิบายคำาตอบได้ ครูจะทำาการประเมินผล
โดยการให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งจากกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งจากหมายเลขประจำาตัวท่ีกำาหนดหรือจากทุก
กลุ่มตอบคำาถามหรือให้วิธีหาคำาตอบ เป็นคะแนน
กลุ่มหรือเฉลี่ยคะแนนเป็นคะแนนของแต่ละคนใน
กลุ่ม ที่สำาคัญคือมีการประกาศเกียรติคุณหรือให้
รางวัลและโบนัส ด้วยหลักการของการสอนทั้ง
สองรูปแบบยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางโดยให้ทำา
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองทั้งเป็นกลุ่มและราย
บุคคล จึงทำาให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
การอา่นเรือ่งตา่งๆ เพิม่ขึน้ รวมถงึพฒันาดา้นการ
คิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ก็ได้รับ
การพัฒนาตามดัวย 

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะโดยทั่วไป

 1.1 การแบ่งกลุ่มเพื่อจัดการเรียนรู้ ครู
ผู้สอนอาจยืดหยุ่นจำานวนนักเรียนในกลุ่มได้ตาม
ระดับความสามารถของนักเรียนที่มีอยู่ ขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของครู 

 1.2 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น
ในการช่วยเหลือกันทำางานในกลุ่ม ควรเน้นความ
สำาเรจ็ของกลุม่ให้เห็นอยา่งชดัเจนดว้ยการประเมนิ
ผลเป็นกลุ่มทุกครั้ง 

 2. ข้อเสนอในการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรมีการวิจัยผลการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้สมอง
เป็นฐานและแบบกลุ่มร่วมมือกันคิดต่อแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ การคิดสร้างสรรค์ และความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา

 2.2 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ความมั่นใจในตนเอง และความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา/
มธัยมศกึษาระหว่างการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื
ด้วยเทคนิคที่ต่างกัน

 2.3 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบความภาค
ภูมิใจในตนเอง การคิดแก้ปัญหา และความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา/
มัธยมศึกษาระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคต่างกัน
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การเปรยีบเทียบผลการให้คำาปรกึษากลุม่ระหวา่งทฤษฎพีจิารณาเหตผุล
และอารมณ์และทฤษฎีการบำาบัดเกสตัลท์ที่มีต่อภาวะซึมเศร้าของ 
ผู้สูงอายุ
A Comparative Effect of Group Counseling between  
Rational- Emotive Therapy and Gestalt Therapy on Depression  
of Eldery

อวัตถา ขันติธรรมกุล1, ลักขณา สริวัฒน์2, จตุพร เพ็งชัย3

Awattha Khantithamkul1, Lakkhana Sariwat2, Jatuporn Pengchai3 

บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่เปรยีบเทยีบภาวะซมึเศรา้ของผูส้งูอายกุอ่นและหลงัจากการได้
รบัคำาปรกึษากลุม่ตามทฤษฎพิีจารณาเหตผุล-อารมณแ์ละทฤษฎีการบำาบดัเกสตลัท ์และเพือ่เปรยีบเทยีบ
ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุระหว่างการให้คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล-อารมณ์และทฤษฎี
การบำาบดัเกสตลัท ์กลุม่ตวัอย่างเปน็ผู้สงูอายทุีอ่าศยัอยู่ในชมุชนบา้นหนองเตาเหลก็ อำาเภอเมอืง จงัหวัด
อดุรธานี ซ่ึงมภีาวะซมึเศรา้จากการประเมินดว้ยแบบวัดภาวะซมึเศรา้แลว้คดัเลอืกแบบเจาะจงตามเกณฑ์
ที่กำาหนดจำานวน 8 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยกลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับการให้คำา ปรึกษากลุ่ม
ตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล-อารมณ์ กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับการให้คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการบำาบัด
เกสตัลท์ เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยแบบวัดภาวะซึมเศร้า รวมทั้งโปรแกรมการให้คำาปรึกษากลุ่ม
ตามทฤษฎพีจิารณาเหตผุล-อารมณแ์ละโปรแกรมการใหค้ำา ปรกึษากลุม่ตามทฤษฎกีารบำาบดัเกสตลัทท์ี่
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการทดสอบอันดับที่มีเครื่องหมายกำากับของวิลคอก
ซัน (the Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test) และการทดสอบแมนน์-วิทนี ยู เทสต์ (the 
Mann-Whitmey U test) ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุทั้งกลุ่มที่ได้รับการให้คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎี
พิจารณาเหตุผล-อารมณ์และกลุ่มที่ได้รับการให้คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการบำาบัดเกสตัลท์ มีภาวะซึม
เศร้าลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่แตกต่างกัน 
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Abstract
  The research aimed to comparing the effects of group counseling methods for coping 
depression in elderly before and after the treatment under rational-emotive therapy and gestalt 
theory, and comparing the effects of group counseling methods for coping depression in elderly 
between rational-emotive therapy and gestalt theory. The sample of eight depressive elderly 
persons from Bantaolek Community, assessed through interview guideline of depression in 
elderly, was purposively selected and equally assigned in two experimental groups, four each. 
The first experiment group was treated under the rational-emotive therapy program while 
the other was done under the gestalt therapy program. The instruments were: (1) Interview 
guideline of depression in elderly, (2) Group counseling rational-emotive therapy program, 
and (3) Gestalt therapy program developed by the researcher. The Wilcoxon matched-pairs 
signed-ranks test and Mann-Whitney U test were used to test the stated hypotheses. The results 
of the study revealed that the depression of elderly treated through rational-emotive therapy 
program and those treated through gestalt therapy program was statistically decreased after 
the experiment at .05 level of significance indifferently. 

Keywords: elderly, depression, group counseling, rational-emotive therapy, gestalt therapy 

บทนำา
 ความเจริญก้าวหน้าด้านการแพทย์และ
ด้านโภชนาการทำาให้อายุขัยเฉลี่ยของประชากร
ประเทศไทยสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
ผูส้งูอาย ุจากการเพ่ิมสดัสว่นของจำานวนประชากร
ผูส้งูอายใุนสงัคมทีท่วมีากข้ึนนีเ่องทีส่ง่ผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากร 
เนื่องจากผู้สูงอายุจะกลายเป็นกลุ่มประชากรท่ี
มีจำานวนมากแทนกลุ่มประชากรวัยทำางาน ผู้สูง
อายุเป็นวัยท่ีเสื่อมถอยทางร่างกายที่จำาเป็นต้อง
ใช้ในการทำางาน อีกทั้งสังคมไทยมีการพัฒนาจาก
สังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม มีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทเข้าสู่เมือง เกิดการ
ย้ายถิ่นฐานของสมาชิกในครอบครัวซึ่งส่งผลกระ
ทบต่อโครงสร้างของครอบครัวทำาให้ลูกๆ ต้อง
แยกครอบครัวออกไปทิ้งให้พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย 

อยู่กันตามลำาพัง อีกทั้งมีการแข่งขันกันทางสังคม
สูงมีผลให้แต่ละครอบครัวต้องช่วยกันทำางานเพื่อ
รายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นจึงทำาให้ไม่มีเวลาเอาใจใส่ 
ผู้สูงอายุเท่าที่ควร ส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าใน 
ผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาพการณ์ดังกล่าว (ลักขณา  
สริวัฒน์, 2553) 

 จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดใหญ่แห่งหนึ่ง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็น
ศูนย์กลางของการคมนาคมและการท่องเที่ยว 
ประชากรในวัยทำางานส่วนมากไปทำางานที่ต่าง
ประเทศและที่กรุงเทพฯ ส่วนผู้สูงอายุจะอยู่เฝ้า
บ้านโดยไม่ได้ทำาอะไรนอกจากบางกลุ่มที่มีหลาน
ก็จะเลี้ยงหลาน ตามสถิติมีประชากรผู้สูงอายุ 60 
ปีขึ้นไปมีประมาณ 130,554 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.50 ของประชากรทัง้หมด (สำานักงานสถติจิงัหวัด
อุดรธานี, 2552) ในชนบทจะพบ ว่ามีประชากร
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สูงอายุเป็นจำานวนมากที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่บ้านตาม
ลำาพัง ทำาให้เกิดความรู้สึกว้าเหว่ คิดมาก นอน 
ไมห่ลบั จนคดิวา่ตนไร้ค่าเป็นภาระให้คนอ่ืนซึง่เป็น
สาเหตุของภาวะซึมเศร้า ผู้วิจัยในฐานะประชากร
คนหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีและกำาลังศึกษาด้าน
จิตวิทยาการให้คำาปรึกษา จึงต้องการช่วยเหลือผู้
สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีให้ลดภาวะซึมเศร้าลง
หรอืไม่ใหม้คีวามซมึเศรา้ดว้ยการใหค้ำาปรกึษากลุม่ 
และได้เลือกทฤษฎีการให้คำาปรึกษา 2 ทฤษฎีเพื่อ
ทำาการเปรียบเทียบดูว่าทฤษฎีใดที่ให้ผลการให้คำา
ปรึกษาได้ดีกว่ากัน ทฤษฎีแรกคือทฤษฎีพิจารณา
เหตผุล-อารมณ์ เพราะทฤษฎนีีมี้เปา้หมายให้ผู้รบั
คำาปรึกษามกีารเปลีย่นแปลงวธิกีารคดิที่ไรเ้หตผุล
ใหม้วีธิคีดิอยา่งถกูตอ้ง พยายามกำาจดัความรูส้กึวา่
ตนไร้ค่าใหม้าเผชญิกบัปญัหาทีแ่ทจ้รงิ ลดการโทษ
ตวัเองและใชค้วามสามารถของตนพฒันาตนเองได ้
(ลักขณา สริวัฒน์, 2551) และอีกทฤษฎีหนึ่งคือ
ทฤษฎกีารบำาบดัเกสตลัท ์ซึง่เนน้การยอมรบัตนเอง
ในปจัจบุนั ยอมรบัวา่ความวติกกงัวลเปน็ธรรมชาติ
ของมนุษย์แต่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ด้วยการมีสติ
รับรู้ในประสบการณ์ทุกขณะในสภาวะปัจจุบัน 
เป็นตัวของตัวเองและพึ่งตนเองได้ (Corey, 
2000) จากเหตุผลและความสำาคัญดังกล่าวผู้วิจัย
จึงทำาการเปรียบเทียบผลการให้คำาปรึกษากลุ่ม
ระหวา่งทฤษฎพิีจารณาเหตผุล-อารมณแ์ละทฤษฎี
การบำาบัดเกสตัลท์ เพ่ือให้ได้แนวทางในการช่วย
เหลือผู้สูงอายุให้ลดภาวะซึมเศร้าลงหรือให้หมด
ไป และสามารถดำารงชีพต่อไปได้อย่างมีความสุข
ส่งผลให้บุคคลรอบข้างมีความสุขไปด้วย

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อเปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าของ 
ผูส้งูอายกุอ่นและหลงัการไดร้บัคำาปรกึษากลุม่ตาม
ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล-อารมณ์ และทฤษฎีการ
บำาบัดเกสตัลท์ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าของ 
ผู้สูงอายุหลังการได้รับคำาปรึกษากลุ่มระหว่าง
ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล-อารมณ์ และทฤษฎีการ
บำาบัดเกสตัลท์ 

สมมติฐานของการวิจัย
 1. ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้าลดลงภาย
หลังจากได้รับคำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพิจารณา
เหตุผล-อารมณ์และทฤษฎีการบำาบัดเกสตัลท์

 2. ผู้สูงอายุที่ได้รับการให้คำาปรึกษากลุ่ม
ตามทฤษฎพีจิารณาเหตผุล-อารมณแ์ละทฤษฎกีาร
บำาบัดเกสตัลท์มีภาวะซึมเศร้าลดลงแตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรเปน็ผูส้งูอายใุนชมุชนบา้นหนอง
เตาเหล็ก อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่ไม่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน จำานวน 30 คน กลุ่ม
ตวัอยา่งเปน็ผูส้งูอาย ุทีม่อีายตุัง้แต ่63 ป ีถงึ 89 ป ี
จำานวน 8 คน ทีม่ภีาวะซมึเศรา้ระดบัปานกลาง จาก
การเลอืกแบบเจาะจง (purposive sampling) จาก
การใช้แบบวัดภาวะซึมเศร้า ซีอีเอส-ดี (CES-D) 
พรอ้มทัง้สมคัรใจเขา้รบัการใหค้ำาปรกึษา แบง่เปน็ 
2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยผู้สูงอายุในกลุ่มทดลอง
ที่ 1 ได้รับการให้คำาปรึกษาตามทฤษฎีพิจารณา
เหตุผล-อารมณ์ และผู้สูงอายุในกลุ่มทดลองที่ 2 
ได้รับการให้คำาปรึกษาตามทฤษฎีการบำาบัดเกส
ตัลท์ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แบบวัดภาวะซึมเศร้า ซีอีเอส-ดี  
(CES-D) ฉบับภาษาไทย ประกอบด้วยข้อคำาถาม
จำานวน 20 ข้อ เกี่ยวกับความคิดเห็น อารมณ์ 
ความรู้สึก พฤติกรรมและอาการทางกายที่เกิด
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ขึ้นเป็นจำานวนวันในระยะหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา มี
ค่าความเที่ยง .86

 2. โปรแกรมการให้การปรึกษากลุ่มตาม
ทฤษฎพีจิารณาเหตผุล-อารมณแ์ละโปรแกรมการ
ให้คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการบำาบัดเกสตัลท์ 

 การดำาเนินการวิจัย 

 1. ทดสอบก่อนการให้คำาปรึกษากลุ่ม 
(Pre-test) ทัง้ 2 กลุม่ โดยใชแ้บบวดัภาวะซึมเศร้า 
ซีอีเอส-ดี (CES-D) 

 2. ดำาเนินการให้คำาปรึกษากลุ่ม โดยกลุ่ม
ที่ 1 ได้รับการให้คำาปรึกษาโดยใช้ทฤษฎีพิจารณา
เหตุผล-อารมณ์ และกลุ่มที่ 2 ได้รับการให้ 
คำาปรึกษาโดยใช้ทฤษฏีการบำาบัดเกสตัลท์ใช้เวลา
กลุ่มละ 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ  
90 นาที กลุ่มที่ 1 ในวันจันทร์และวันเสาร์ เวลา 
9.00 น.-10.30 น. ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2554 
ถึงวนัที ่26 กมุภาพนัธ ์2554 กลุม่ที ่2 ในวนัอังคาร
และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2554 

 3. ทดสอบหลังการให้คำาปรึกษากลุ่ม 
(Post-test) ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบวัดภาวะซึม

เศร้า ซีอีเอส-ดี (CES-D) 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การเปรียบเทียบผลของการให้คำา
ปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล-อารมณ์ 
และทฤษฎีการบำาบัดเกสตัลท์ เพื่อลดภาวะซึม
เศร้าในผู้สูงอายุระหว่างก่อนและหลังการทดลอง
โดยใช้การทดสอบอันดับที่มีเครื่องหมายกำากับ
ของวิลคอกซัน (the Wilcoxon matched-pairs 
signed-ranks test) 

 2. การเปรียบเทียบผลการให้คำาปรึกษา
กลุ่มระหว่างทฤษฎีพิจารณาเหตุผล-อารมณ์ และ
ทฤษฎีการบำาบัดเกสตัลท์ เพื่อลดภาวะซึมเศร้าใน
ผูส้งูอายโุดยใชก้ารทดสอบแมน-วิทนี ยเูทสต ์(the 
Mann-Whitney U test)

ผลการวิจัย
 1. ผู้สูงอายุที่ได้รับคำาปรึกษากลุ่มตาม
ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล-อารมณ์และทฤษฎีการ
บำาบัดเกสตัลท์มีภาวะซึมเศร้าลดลงอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 1 และ 
ตาราง 2
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบผลการให้คำาปรึกษากลุ่มทฤษฎีพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ เพื่อลดภาวะ
ซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง 

 ผู้รับ  คะแนน  ผลต่างของ ลำาดับความ Z P
 คำาปรึกษา    คะแนน แตกต่าง

 คนที่ ก่อน X  หลัง Y
 1 23  11 12 4 -1.841 .033*
 2 21  11 10 2
 3 22  13 9 1
 4 17  6 11 3
 รวม 83  41 - - - -
  20.75  10.25

 S.D. .2394  .3146
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลการให้คำาปรึกษากลุ่มทฤษฎีเกสตัสท์ เพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ 

ระหว่างก่อนและหลังเรียน

 ผู้รับ  คะแนน  ผลต่างของ ลำาดับความ Z P
 คำาปรึกษา    คะแนน แตกต่าง

 คนที่ ก่อน X  หลัง Y
 1 22  15 7 1 -1.857 .031*
 2 23  15 8 2
 3 16  4 12 3
 4 20  2 18 4
 รวม 81  36 - - - -
  20.25  9

 S.D. .2394  .5154
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 2. ผู้สูงอายุที่ได้รับการให้คำาปรึกษากลุ่ม
ตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล-อารมณ์และกลุ่มที่ได้

รับการให้คำาปรึกษาตามทฤษฎีการบำาบัดเกสตัลท์
มีภาวะซึมเศร้าลดลงไม่แตกต่างกัน ดังตาราง 3
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบคะแนนหลังการให้คำาปรึกษากลุ่มระหว่างการให้คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎี
พิจารณาเหตุผล-อารมณ์ กับการให้คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเกสตัลท์

 ผู้รับคำาปรึกษา การให้คำาปรึกษากลุ่มตาม การให้คำาปรึกษากลุ่ม Z P

 คนที ่ ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล-อารมณ์ ตามทฤษฎีเกสตัลท์
 1 11 15 -.150 .886
 2 11 15
 3 13 4

 4 6 2
 รวม 41 36

 เฉลี่ย 10.25 9

อภิปรายผล
 1. ผู้สูงอายุที่ได้รับคำาปรึกษากลุ่มตาม
ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล-อารมณ์และทฤษฎีการ
บำาบัดเกสตัลท์มีภาวะซึมเศร้าลดลงอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยข้อ 1 ผลการวิจัยพบเช่นนี้เพราะสมาชิกมี
ปัญหาร่วมกันคือภาวะซึมเศร้าจึงทำาให้ไม่รู้สึกว่า
ตนไมม่เีพือ่นหรอืโดดเดีย่วอกีตอ่ไป บรรยากาศใน
กลุม่จึงเตม็ไปดว้ยความเหน็อกเหน็ใจกนัและพรอ้ม
ท่ีจะร่วมกันแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความ
นกึคิดตอ่กนัและกนัทีเ่ปน็แนวทางในการแกป้ญัหา
จนกระทั่งสมาชิกแต่ละคนมองเห็นทางในการแก้
ปัญหาของตนได้ (คมเพชร ฉัตรศุภกุล, 2547) 
กระบวนการกลุ่มยังทำาให้ผู้สูงอายุรับรู้ได้ว่าไม่ได้
มีแตต่นเองเทา่นัน้ทีม่ปีญัหาภาวะซมึเศรา้จงึทำาให้
แต่ละคนในกลุ่มเกิดความเห็นอกเห็นใจกัน การมี
ปฏิสัมพันธ์กนัในกลุม่ทำาให้รูส้กึไวว้างใจกันจึงกลา้
เปดิเผยปัญหาและพดูคยุแลกเปลีย่นประสบการณ์
ซึง่กนัและกนัทีล่ว้นแตเ่ปน็พฤตกิรรมที่ไมม่มีากอ่น
การที่ไดพ้ดูคยุแสดงความคิดเห็นเพ่ือชว่ยเหลอืกัน
ยังทำาให้ผู้สูงอายุได้เปลี่ยนความคิดมุมมอง ได้รับ
ขอ้มลู และทราบวธิกีารแกป้ญัหาตา่งๆ อยา่งหลาก

หลาย ที่จะนำาไปคิดตัดสินใจเลือกเป็นแนวทาง
ออกของตนเองได้ จากหลักการทฤษฎีพิจารณา
เหตุผล-อารมณ์ที่ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มมีการรับ
ผดิชอบตวัเอง พึง่พาตนเองใหเ้ตม็ความสามารถที่
มีอยู่ และไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งต่างๆ แต่ได้พิจารณาทำาความเข้าใจกับสิ่งเหล่า
นั้นด้วยการใช้เหตุผลและสติปัญญา (ลักขณา สริ
วัฒน์, 2551) จึงสามารถปรับเปลี่ยนความคิดจาก
ที่ตนเองไม่มีค่ามาเป็นความผูกพันระหว่างเพื่อน
สมาชิกด้วย กัน อยากพูด คุยกัน อยากพบกันทุก
วันเพราะทำาใหเ้กดิความสนกุ สนานเมือ่อยู่ในกลุม่ 

มพีฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปจากที่ไมค่อ่ยพดูมาเปน็การ
พูดให้กำาลังใจแก่กันและกันได้มากขึ้น มีความ
หวังในชีวิตมากขึ้นอยากอยู่ต่อไปให้มีความสุข 
สอดคล้องกับ Pace (2007) ที่พบว่าการให้คำา
ปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล-อารมณ์
ช่วยให้กลุ่มทดลองมีภาวะซึมเศร้าลดลงแตกต่าง
จากกลุ่มควบคุม ส่วนผู้สูงอายุที่ได้รับคำาปรึกษา
กลุ่มตามทฤษฎีการบำาบัดเกสตัลท์มีภาวะซึมเศร้า
ลดลงเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพราะการมีสัมพันธภาพ
ระหวา่งสมาชกิในกลุม่นัน้ทำาใหเ้กดิความรูส้กึทีเ่หน็
อกเห็นใจกัน มีการแสดงความคิดเพื่อหาแนวทาง
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ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น ต่างคน
ต่างก็ใช้ความสามารถที่มีอยู่นั้นจัดการกับปัญหา
ต่างๆ ให้ได้ ธรรมชาติของผู้สูงอายุก็เหมือนกัน
กับคนอื่นๆ ที่ไม่ได้มีความสุขสบายใจมากมาย
อะไร ดังนั้นการได้มีโอกาสมาพบปะกันและยังได้
มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในกลุ่มด้วยกันนั้น
ทำาให้มีการเปิดเผยความรู้สึกและประสบการณ์
ซึง่กนัและกนัจนได้พฒันาตนเองเตม็ความสามารถ 
(พนม ลิ้มอารีย์, 2548) จึงทำาให้รู้สึกสบายใจ
ขึ้นได้ในระดับหนึ่งอีกทั้งได้รับแนวคิดทฤษฎีการ
บำาบัดเกสตัลท์คือให้สมาชิกตระหนักรู้ถึงความ
รู้สึกของตนเองที่เกิดขึ้นในขณะนั้น อยู่ในปัจจุบัน
ท่ีต้องอยู่อย่างมีคุณภาพเช่นเดียวกับในขณะที่ได้
รับคำาปรึกษานี้ คือการแสดงความคิดเห็นตาม
ประสบการณ์ของตนออกมาเพื่อให้เพื่อนสมาชิก
ด้วยกันได้รู้และนำาไปใช้ในการช่วยเหลือตนเอง
ได้ก็ถือว่านั่นคือค่าของคนที่ตนมีอยู่นั่นเอง ทำาให้
สมาชิกเข้าใจถึงศักยภาพของตนนำาไปใช้ได้อย่าง
เต็มที่ ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันรู้จักปล่อยวางอดีต
และไม่วิตกกับอนาคต (Corey, 2000) สอดคล้อง
กับ Perls (วิญญู พูลศรี, 2531 อ้างอิงมาจาก 
Perls, 1969) ท่ีให้ความสำาคัญกับสภาพปัจจุบัน
เนื่องจากอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้ว ส่วนอนาคต 
ก็ยังไม่เกิดขึ้น การมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันจึงสำาคัญ
ที่สุดเพราะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีความ
สขุได ้การมพีลงัอยู่กับปัจจุบนัคอืการใชพ้ลงัความ
คิดความรู้สึกต่างๆ อย่างเต็มที่ บุคคลจึงไม่ควร
สญูเสยีพลงังานในการคดิคำานงึตดิอยูกั่บอดตี เขา
ยังกล่าวอีกว่าบุคคลมีความสามารถในการตัดสิน
เลือกสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง สามารถในการรับ
ผิดชอบถึงการกระทำาของตนเอง และสามารถอยู่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Perls ยังให้แนวคิดอีกว่า 
บุคคลมีศักยภาพที่จะรับรู้สัมผัสในตัวเองได้เกี่ยว
กับความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของตนเอง มี
เสรภีาพในการตดัสนิใจเลอืกกระทำาและรบัผดิชอบ
ในการกระทำาของตน สามารถดำาเนินชิวิตได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ปัญหาของตนเอง
ได้ แต่ละบุคคลรับรู้ตนเองได้ในปัจจุบันเท่านั้นไม่
สามารถจัดการกับอดีตและอนาคตได้ ด้วยหลัก
การทฤษฎีการบำาบดัเกสตลัทจ์งึเนน้ผูส้งูอายใุหอ้ยู่
กบัปจัจบุนัโดยเฉพาะชว่งเวลาที่ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรม
กลุม่ อันเปน็ประสบการณท์ีม่อัีนเปน็ประสบการณ์
ที่มีความสุข ความภาคภูมิใจในศักยภาพของตน
ที่ได้แสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกเห็นอก
เห็นใจระหว่างสมาชิกด้วยกันในกลุ่มจึงทำาให้ผู้สูง
อายเุปลีย่นความคดิความรูส้กึจากงว่งเหงาเศรา้ซมึ 
หรือท้อแท้ต่อชีวิตมาเป็นความรัก ความผูกพันกัน
ฉนัทเ์พือ่นและสานตอ่ความสมัพนัธก์นัไดต้ลอดไป 

 2. ผู้สูงอายุที่ได้รับการให้คำาปรึกษากลุ่ม
ตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล-อารมณ์และกลุ่มที่ได้
รับการให้คำาปรึกษาตามทฤษฎีการบำาบัดเกสตัลท์
มีภาวะซึมเศร้าลดลงไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานเนื่องมาจากการให้คำาปรึกษาทั้ง
สองกลุ่มต่างก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการ
กลุ่มคือมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
ภายในกลุ่ม ทั้งระหว่างผู้ให้คำาปรึกษาและผู้รับคำา
ปรึกษา กับระหว่างผู้รับคำาปรึกษาด้วยกัน ทำาให้ผู้
สูงอายุเกิดความรู้สึกว่าตนมีคุณค่า มีความสำาคัญ 
จนได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ 
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและต่อคนอ่ืน รับรู้โลก
ทัศน์ที่กว้างขึ้น ไม่ได้อยู่เพียงคนเดียวอีกต่อไปแต่
มีเพื่อนๆ ที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกัน จึงเกิดความ
ห่วงใยและผกูพนักนันอกจากน้ีการมคีวามไว้วางใจ
กนักเ็ปน็สิง่สำาคญัทีท่ำาใหส้มาชกิกลา้เปดิเผยความ
รู้สึกนึกคิดหรือเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นเรื่องส่วนตัว
ออกมาได ้ทำาใหเ้กดิความสบายใจที่ไดเ้ลา่ ระบาย
ความคับข้องใจออกมา ได้รับความเห็นใจจาก
สมาชิกในกลุ่มจึงเกิดการรู้สึกว่าตนมีคุณค่า เป็น
พลังกลุ่มที่มีผลต่อความรู้สึกที่เป็นไปในทางบวก 
(ลักขณา สริวัฒน์, 2552) ทั้งสองทฤษฎีมีเทคนิค
และกลวิธทีีแ่ตกตา่งกนักจ็รงิแตม่เีปา้หมายเหมอืน
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กันคือสามารถช่วยบำาบัดผู้รับคำาปรึกษาให้มีความ
คิดความรู้สึกที่ดีขึ้นได้ โดยการให้คำาปรึกษาตาม
ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล-อารมณ์เน้นการยอมรับ
สภาพตามความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งต่างๆ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา มี
ความกล้าตัดสินใจกล้ารับผิดชอบต่อการกระทำา
ของตนเอง กล้าเสี่ยงที่จะพัฒนาตนเองไปให้เต็ม
ศกัยภาพ มคีวามเปน็ตวัของตวัเองหลดุพน้จากการ
ลงโทษตนเอง (อาภา จันทรสกุล, 2535) สำาหรับ
การให้คำาปรึกษาตามทฤษฎีการบำาบัดเกสตัลท์มี
แนวคิดว่าเป้าหมายของการบำาบัดด้วยทฤษฎีนี้คือ
สนับสนุนให้สมาชิกรับผิดชอบต่อความรู้สึกและ
พฤตกิรรมของตน เปน็สิง่ทีต่นเปน็อยูไ๋มต่กอยูภ่าย
ใต้การบงการของสังคม คือพึ่งตนเองมากกว่าพึ่ง
สิ่งแวดล้อม ช่วยให้สมาชิกมีสติรับรู้เพราะการมี
สติรับรู้เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้และการติดต่อ
สื่อสาร ผู้สูงอายุจึงมีโอกาสในการพูดจาปราศรัย
ระหว่างสมาชิกด้วยกันในกลุ่มและมีการติดต่อ
สือ่สารกบัผูใ้หค้ำาปรกึษา ทำาใหไ้ดร้ะบายความรูส้กึ
นึกคดิทีอ่าจเป็นปัญหา อกีทัง้ยงัไดร้บัความเหน็ใจ
และข้อแนะนำาต่างๆ จึงทำาให้ขจัดความรู้สึกที่คั่ง
ค้างและปล่อยวางอดีตได้ อีกทั้งยังมีสติรับรู้อยู่
กับภาวะปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Corey, 
2000) สอดคล้องกับผลการวิจัยของจตุรพร ศุกร
นันทน์ (2553: 128) ที่พบว่าการให้คำาปรึกษากลุ่ม
ชว่ยใหผู้ส้งูอายมุภีาวะซมึเศรา้ลดลงไมแ่ตกตา่งกนั
ระหว่างทฤษฎียึดผู้รับคำาปรึกษาเป็นศูนย์กลางกับ
การใช้ดนตรีบำาบัด 

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะโดยทั่วไป

 1.1 การให้คำาปรึกษาต้องเลือกสถานที่
ที่สะดวกสำาหรับผู้สูงอายุในการเดินทางไปเข้ารับ
การให้คำาปรึกษา 

 1.2 เวลาที่ใชใ้นการใหค้ำาปรกึษาผูส้งูอายุ
อาจยึดหยุ่นได้แต่ไม่ควรเกิน 90 นาที เพราะถ้า
นานเกินไปผู้สูงอายุจะเหนื่อยทำาให้เป็นผลเสียต่อ
สุขภาพทั้งกายและใจ

 1.3 ควรมีการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง
อย่างน้อย 3 เดือนเพื่อศึกษาภาวะซึมเศร้าของผู้
สูงอายุว่ามีลักษณะอย่างไรหลังจากยุติการให้คำา
ปรึกษาแล้ว

   2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป

   2.1 ควรมกีารทดลองเปรยีบเทยีบผลของ
การใหค้ำาปรกึษากลุม่ตามทฤษฎีพจิารณาเหตผุล-
อารมณ์ กับทฤษฎีการให้คำาปรึกษาแบบเน้นความ
จริงเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ

 2.2 ควรมกีารทดลองเปรยีบเทยีบผลของ
การให้คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการบำาบัดเกส
ตัลท์ กับทฤษฎีการให้คำาปรึกษาแบบผู้มารับคำา
ปรึกษาเป็นศูนย์กลางเพื่อลดความวิตกกังวลของ
บุคคลวัยต่างๆ 

 2.3 ควรมีการขยายกลุ่มตัวอย่างออก
ไปในระดับอายุที่ต่ำากว่าเพื่อเป็นการให้ความช่วย
เหลือได้อย่างทั่วถึง
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รปูแบบการบรหิารงานวชิาการแบบมสีว่นรว่มของชมุชนทีม่ปีระสทิธผิล
ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนท่ีมีประสิทธิผลในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมี
วตัถปุระสงคเ์ฉพาะเพือ่ดำาเนนิการ 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก ่1) ศกึษาสภาพปจัจบุนั ปญัหา และความตอ้งการใน
การบรหิารงานวชิาการแบบมีสว่นรว่มของชมุชน 2) สรา้งรปูแบบ 3) นำารปูแบบไปใชใ้นสภาพจรงิ และ4) 
นำาเสนอผลการใช้รูปแบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามปลายเปิดเพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสนทนากลุ่ม แบบสังเกต แบบประเมิน
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ขององค์ประกอบ แบบประเมินคู่มือ แบบประเมินปลายเปิด และแบบ
ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบจากการสนทนากลุ่มผู้ทรง
คุณวฒุ ิโดยเครือ่งมอืทกุฉบบัมกีารหาคา่ความสอดคลอ้งของขอ้คำาถามกบักรอบแนวคดิหรอืวัตถปุระสงค์
การวจัิยซ่ึงมค่ีาตัง้แต ่0.50-1.00 และประเมินความเหมาะสมในขอ้คำาถามจากผูเ้ชีย่วชาญอกีครัง้ซึง่มผีล
ปรากฏว่าข้อคำาถามทุกข้อ ทุกฉบับ มีความเหมาะสมจริง สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน และมีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าจากกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มและหลากหลายวิธีการ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนที่มี
ประสิทธิผลในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีการดำาเนินการ 4 ขั้นตอน 
ซึ่งสรุปผลได้ ดังนี้     

1 นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3 อาจารย์ประจำา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1 Ph.D. Candidate in Educational Administration, Faculty of Education, Ubon Ratchathani Rajabhat University 
2 Assistant Professor, Faculty of Education, Ubon Ratchathani Rajabhat University
3 Lecturer, Faculty of Education, Ubon Ratchathani Rajabhat University
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 1. ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนั ปญัหา และความตอ้งการในการบรหิารงานวิชาการแบบมสีว่นรว่ม
ของชุมชน พบว่า ได้แนวคิดและข้อมูลเพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักในการบริหารงานวิชาการ 7 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรและการนำาหลักสูตรไปใช้ 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
3) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 4) การวางแผนและพัฒนาการส่งเสริมทาง
วิชาการ 5) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 6) การนิเทศภายใน และ7) การวัดและประเมินผล ได้องค์ประกอบ
ย่อยในการบริหารงานวิชาการ 63 องค์ประกอบ และได้องค์ประกอบหลักผู้ที่มีส่วนร่วม 8 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) ผู้บริหาร 2) คณะครู 3) ผู้เรียน 4) ผู้ปกครอง 5) คณะกรรมการสถานศึกษา 6) กลุ่มประชาชน 
7) ผู้นำาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้นำาชุมชน และ8) องค์กรอิสระและองค์กรเครือข่าย โดยมีบทบาท
ในการดำาเนินการมีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบย่อย 57 องค์ประกอบ 

 2. ผลการสร้างรูปแบบ มีองค์ประกอบหลักของรูปแบบ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) หลักการ 2) จุดมุ่ง
หมาย 3) กลไกการดำาเนินการ 4) การดำาเนินการ 5) การประเมินผล และ6) เงื่อนไขความสำาเร็จ 

 3. ผลการนำารูปแบบไปใช้ในสภาพจริง พบว่า การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ที่มีประสิทธิผล ผู้มีส่วนร่วมเป็นผู้ดำาเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติ
การซึ่งมี 4 ขั้นตอน (PAOR) ได้แก่ 1) การวางแผน (planning) โดยร่วมกับสถานศึกษาในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามคู่มือ
กำาหนด 2) การปฏิบัติ (action) โดยดำาเนินการตามกรอบของวงจรคุณภาพ PDCA ได้แก่ การวางแผน 
(plan) การดำาเนินการ (do) การติดตาม ตรวจสอบ (check) และการปรับปรุงและพัฒนา (act) และใช้
การปฏิบัติการมีส่วนร่วมด้วยการประชุมแบบ AIC ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
รับฟังหรือยอมรับผู้อื่น (Appreciation: A) ร่วมคิดหาแนวทางการพัฒนา (Influence: I) และร่วมสร้าง
แนวทางปฏิบัติ (Control: C) การสังเกต ในแต่ละด้านขององค์ประกอบการบริหารงานวิชาการจนครบ 7 
องค์ประกอบ 3) การสังเกต (Observation) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลขณะดำาเนินการนำารูปแบบไปใช้ 
และ4) การสะทอ้นผล (Reflection) เปน็การนำาขอ้มลูมาสงัเคราะหแ์ละสรปุผลการพฒันาตามทีผู่ท้ีม่สีว่น
ร่วมได้ร่วมกันกำาหนดเป้าหมายไว้ 19 รายการ และผลการสะท้อนจากการดำาเนินการตามวิจัยปฏิบัติการ 
จำานวน 2 วงรอบ พบวา่ ในวงรอบแรกสามารถร่วมดำาเนินการบรหิารงานวชิาการจนแลว้เสรจ็ จำานวน 10 
รายการ อีก 9 รายการ มีสภาพปัญหาจากความไมเ่ขา้ใจและความไม่มั่นใจในการปฏบิตัเิพือ่ให้บรรลเุป้า
หมายที่กำาหนดไว้ จึงได้ร่วมกันเพิ่มวิธีการแก้ปัญหาโดยการศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่มีการบริหารงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนที่ดีซึ่งอยู่ในกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน และบางส่วนเลือกใช้วิธีการประชุม
เชิงปฏิบัติการอีกครั้งจนเกิดความเข้าใจในแนวปฏิบัติ สามารถร่วมดำาเนินการจนแล้วเสร็จทั้ง 9 รายการ 
ในวงรอบที่สอง ทำาให้ได้รูปแบบที่มีประสิทธิผลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนที่สามารถนำาไปปฏิบัติได้ 

 4. ผลการนำาเสนอผลการใช้รูปแบบ เป็นผลการประเมิน จากการสนทนากลุ่ม (focus group) 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (µ = 4.69, 4.60 และ 4.66) และเมือ่พจิารณารายดา้น พบว่า ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ในด้านเงื่อนไขความสำาเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.75 และ 4.64) และความเป็นประโยชน์
ในด้านกลไกการดำาเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.76) 

คำาสำาคัญ: รูปแบบ การบริหารงานวิชาการ มีส่วนร่วมของชุมชน
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Abstract
 This research general purposed to develop the model of administration with the  
participation of community for school administrative effectiveness primary educational  
service area office and the specific objectives for the 4 steps as follow: 1) to study about the 
present conditions of issue, and the requirements of academic educational administration 
by the participation of community, 2) these were performed to institute the model, 3) this 
model was conveyed to be used in the absolute circumstances. And 4) To present the model. 
The research measurement instruments were open questionnaire, in-depth interview, group 
discussion, observation form, an evaluation and the feasibility of the component, assessment 
guide, open-ended questionnaire, and appropriate questionnaire form group discussion by all 
instruments were conformed to the question and idea or the research object were 0.51-1.00 
and evaluate the suitable questions from the expert person again. The focus group analyzed 
the data with statistics, mean, standard deviation, and verification the data with triangulation.

 The results of the research revealed as follows:

 To develop the model of administration with the participation of community for school 
administrative effectiveness primary educational service area office consisted of 4 steps as 
follow:

 1. Studying about the present conditions of issue, and the requirements of academic 
educational administration by the participation of community to reveal and to synthesize the 
ideas and information that there were 7 principal configurations in academic administration  
as follow: 1) curriculum development and curriculum production 2) learning process  
development 3) material development, educational innovation development, and educational 
technology development 4) planning and stimulated academic development 5) learning 
resources development 6) inside supervision 7) measurement and evaluation. These were 
consisted of 63 minor configurations, 8 major configurations of the participations follow:  
1) director 2) teacher 3) learner 4) parent 5) basic educational institution board 6) people 
7) leadership of local government or leadership of community and 8) independent entity and 
organization network. There were 57 minor configurations.

 2. The resultant of creation the model was consisted of 6 steps as follow: 1) principles,  
2) aims, 3) mechanism performance, 4) performance, 5) evaluation, and 6) condition  
achievement.

 3. The resultant to conduct the model be used in the absolute circumstances revealed 
that the academic administration of effective community is managed to develop research 
process which based on 4 steps (PAOR) consisted of 1) Planning with school to prepare  
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readiness of knowledge and understanding of academic administration with the  
participation of community , and the model to be followed the manual which stipulated.  
2) Action based on PDCA consisted of: plan, do, check, act, and this research obviously  
specified the action procedure by using the AIC process consisted of appreciation, influence, 
and control. The observation of each steps in academic administration to be over 7 aspects. 
3) The observation is information gathering when used the model. And 4) Reflection is the 
information was synthesized and the summary of developed resultant to the participation to 
specify the purpose 19 specifications and the resultant of reflection to the action research 
procedures 2 rounds found that the first round is the academic administrative completely  
which is total 10 specifications and in 9 specifications is problem condition from not  
understanding and hesitation. To manage the purpose successfully to be increased problem 
solving by learning from the model of academic administration with the best participation 
of community for school administration in the same group and to choose the workshop to 
make the understanding and can be managed successfully in 9 specifications in the second  
round. This was received the effective model to lead the academic administration of  
community for practicing.

 4. To present of the model was the evaluation of focus group discussion revealed  
that the model was applicable, feasible, and profitable. This was considered all of  
configurations revealed that the model was total in the highest level (µ = 4.69, 4.60 and 4.66). 
The successfully condition possibility is in the highest level (µ = 4.75 and 4.66). And profitable 
in numerous facets in highest level (µ = 4.76).

Keywords: The Model, Academic Administration, The Participation of Community 

บทนำา
 การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ เกิด
ขึ้นอย่างรวดเร็วในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และวัฒนธรรม ดังนั้นระบบการจัดการศึกษาของ
ไทยจำาเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้
กำาหนดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแนวใหม่ 
ท่ีมีเจตนารมณ์ให้มีการกระจายอำานาจทางการ

บรหิารจดัการศกึษาทัง้ภารกจิ อำานาจหนา้ที ่ความ
รับผิดชอบและการตัดสินใจในการบริหารงานจาก
กระทรวงลงสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยตรง มีโอกาสตรวจสอบได้มากกว่าระบบรวม
อำานาจอยู่ที่ศูนย์กลางโดยให้ความสำาคัญกับการมี
เอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายใน
การปฏิบัติ (ปัญญา แก้วกียูร, 2545) ผู้บริหาร
โรงเรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิด
ของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแนวใหม่ ใน
การบริหารจัดการศึกษาให้เป้าหมายคุณภาพการ
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ศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ขบัเคลือ่นใหอ้งคก์าร 
สงัคม และประเทศก้าวสูเ่วทโีลก (ทองใบ สดุชาร,ี 
2543 ) 

 ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการ
ศึกษา 3 ระดับ พบว่ามีปัจจัยที่เป็นผลกระทบ 
ตอ่คุณภาพของโรงเรยีนหลายอยา่ง ไดแ้ก่ 1) ภาระ
งานตอ้งจดัการศกึษาท้ัง 3 ระดับ ทำาให้การบริหาร
งานมคีวามสลบัซับซอ้นและมีความยุ่งยาก 2) การ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based 
Management: SBM ตามพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 5 มาตรา 39 
ได้กำาหนดให้มีการกระจายอำานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาไปยังคณะกรรมการสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง  
(ธีระ รุญเจริญ, 2546) แต่การจัดการศึกษาก็ยัง 
ขาดคุณภาพท่ีจะตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่ นและประเทศชาติ  ในส่วนของ
ประชาชนยังมีแนวคิดว่าการจัดการศึกษาเป็น
เร่ืองของโรงเรียนจึงมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศึกษาน้อยมาก (ลัดดา ผลวัฒนะ, 
2544) 3) การจัดทำางบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน (Performance-Based Budgeting:  
PBB) บุคลากรต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการ
ทำางานเป็นแบบฉับไวกระตือรือร้นซึ่งเป็นระบบ
ใหม่ตามกำาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2542 เช่นกัน (ธีระ รุญเจริญ, 2546)

 จากผลกระทบดงักลา่ว จงึเปน็ภาระหนา้ที่
ของผู้บริหารโรงเรียนที่จะต้องศึกษาหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ ผู้วจิัยจึงสนใจศึกษารปูแบบเพือ่การ
บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนที่มี
ประสิทธิผลในสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การนำาไปบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลต่อสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์
 เพือ่พฒันารปูแบบการบรหิารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีประสิทธิผลในสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหาร
งานวิชาการแบบมสีว่นรว่มของชมุชน 2) การสรา้ง
รปูแบบการบรหิารงานวิชาการแบบมสีว่นรว่มของ
ชุมชนที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษา 3) การนำา
รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษา ไปใช้ใน
สภาพจริง และ4) การนำาเสนอผลการใช้รูปแบบ
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษา 

วิธีการวิจัย
 กลุ่มเป้าหมาย

 ได้กำาหนดกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ดังนี้

 1. กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ ได้แก่ ผู้
บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จำานวน 1 คน คณะ
ครูฝ่ายวิชาการ จำานวน 3-5 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 5-8 คน ในสถาน
ศึกษา 1 แห่ง ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในกลุ่มของ
สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนต้นแบบ หรือโรงเรียน
พระราชทาน หรือโรงเรียนในฝัน หรือโรงเรียน 
ToPSTAR ได้กลุ่มเป้าหมาย จำานวน 5 โรงเรียน
ซึ่งเป็นสถานศึกษาเดียวกันกับการศึกษา Best  
Practices การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนา
กลุ่ม

 2. กลุม่เปา้หมายในดา้นผูเ้ชีย่วชาญตรวจ
สอบองคป์ระกอบของรปูแบบ ประเมนิความเหมาะ
สมของรา่ง ซึง่เปน็ผูเ้ชีย่วชาญชดุเดยีวกนัประเมนิ 
จำานวน 15 คน 
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 3. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการนำารูปแบบ
ไปใช้ในครั้งนี้ คือ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทั้ง 
3 ระดับในโรงเรียน จำานวน 1 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรยีนบา้นภูดนิพฒันา อำาเภอขนุหาญ สำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

 4. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินผล 
รูปแบบ ได้แก่ 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถาน
ศึกษาที่นำารูปแบบ ไปใช้ในสภาพจริง จำานวน 15 
คน และ 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ด้าน
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
จำานวน 18 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
แบบสอบถามปลายเปิด แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
แบบสนทนากลุ่ม แบบสังเกต แบบประเมินร่าง
รูปแบบซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
คู่มือการนำารูปแบบไปใช้ แบบประเมินความ
เหมาะสมของคู่มือ แบบประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบ แบบประเมินรูปแบบปลายเปิด และ
แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
และความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบซึ่งเป็นแบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
5 ระดับ โดยเครื่องมือทุกฉบับมีการประเมินค่า
ความสอดคล้องข้อคำาถามกับกรอบแนวคิดโดย 
ผู้ เชี่ยวชาญซึ่งมีค่า IOC (Index of Item  
Objective Congruence) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป  
และประเมินความเหมาะสมของข้อคำาถามว่ามี
ความเหมาะสมจริงสามารถนำาไปใช้เก็บข้อมูลได้

 การดำาเนินการวิจัย

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
และความต้องการ โดย 1) ศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม
ปลายเปดิสอบถามสภาพปจัจบุนั ปญัหา และความ
ตอ้งการการบรหิารงานวชิาการแบบมสีว่นรว่มของ

ชุมชนซึ่งเก็บข้อมูลจำานวน 5 โรงเรียนเป้าหมาย 
และ3) เก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบ
สนทนากลุ่ม และแบบสังเกต จำานวน 5 โรงเรียน
เป้าหมาย 

 ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบโดยยกร่างรูป
แบบครั้งที่ 1 ประเมินยกร่างรูปแบบโดยใช้แบบ
ประเมินปลายเปิด ยกร่างครั้งที่ 2 ประเมินความ
เหมาะสมยกรา่ง จดัทำาคูม่อืการนำารปูแบบไปใชใ้น
สภาพจริงและประเมินความเหมาะสมของคู่มือ 

 ขั้นตอนที่ 3 นำารูปแบบ ไปใช้โดยดำาเนิน
การตามคู่มือ ประเมินประสิทธิผลก่อนและหลัง
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำารูปแบบไปใช้ 
ประเมินบริบทก่อนและหลัง

 การนำารูปแบบไปใช้ 

 ขั้นตอนที่ 4 นำาเสนอผลการใช้รูปแบบ
ประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากการประชุม
สนทนากลุ่ม (focus group) จำานวน 18 คน 
ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ความเปน็ประโยชน์ของรปูแบบโดยสอบถามผูท้รง
คุณวุฒิหลังจากการวิพากษ์ ปรับปรุงรูปแบบโดย
ผู้วิจัยได้นำาข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากการ
ประชุมสนทนากลุ่ม (focus group) 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 นำาข้อมูลที่ได้จาก 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา และความต้องการ มาตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า (triangulation) ด้านวิธีรวบรวม
ข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลโดยการวเิคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) ทำาให้ได้แนวคิดและข้อมูล
เพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบการบริหารงาน
วิชาการ 7 องค์ประกอบหลัก 63 องค์ประกอบ
ย่อย และองค์ประกอบผู้ที่มีส่วนร่วม 8 องค์
ประกอบหลัก 57 องค์ประกอบย่อย 2) สร้างรูป
แบบจากการวิเคราะหค์วามเหน็การประเมนิปลาย
เปิดการยกร่างรูปแบบ ได้ข้อมูลองค์ประกอบ  
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6 องคป์ระกอบ 3) นำารปูแบบไปใชต้ามคูม่อืการนำา 
รูปแบบไปใช้ตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ 
(PAOR) จำานวน 2 วงรอบ มีการวิเคราะห์ผล
การประเมินเปรียบเทียบประสิทธิผลและสภาพ
บริบทก่อนและหลัง พบว่า รูปแบบที่นำาไปใช้มี
ประสิทธิผล และ 4) นำาเสนอผลการใช้รูปแบบ มี
การวเิคราะหผ์ลการประเมินรปูแบบมีความเหมาะ
สม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ซึ่ง
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยหาค่าเฉลี่ย 
(mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) มีเกณฑ์ในการให้คะแนนแปลความ
หมายตัวเลขเป็น 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545)

ผลการวิจัย
 จากการดำาเนนิการวจิยัตามข้ันตอน 4 ข้ัน
ตอน ผูว้จิยัไดส้รปุผลการวจิยั โดยมรีายละเอยีดใน
แต่ละขั้นตอนตามลำาดับ ดังนี้

 1. ผลการศกึษาสภาพปจัจุบนั ปญัหา และ
ความตอ้งการ ไดแ้นวคดิ และขอ้มลูเพือ่สงัเคราะห์
องค์ประกอบหลัก 2 ด้าน ดังนี้

 1.1 องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ 
7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่1) การพฒันาหลกัสตูรและ
การนำาหลักสูตรไปใช้ 2) การพัฒนากระบวนการ

เรยีนรู ้3) การพฒันาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 4) การวางแผนและพัฒนาการส่ง
เสริมทางวิชาการ 5) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 6) 
การนิเทศภายใน และ7) การวัดและประเมินผล 
ได้องค์ประกอบย่อยในการบริหารงานวิชาการ 63 
องค์ประกอบ 

 1.2 องค์ประกอบผู้ที่มีส่วนร่วม 8 องค์
ประกอบ ไดแ้ก ่1) ผูบ้รหิาร 2) คณะคร ู3) ผูเ้รยีน  
4) ผู้ปกครอง 5) คณะกรรมการสถานศึกษา  
6) กลุ่มประชาชน 7) ผู้นำาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/ผู้นำาชุมชน และ8) องค์กรอิสระและ
องค์กรเครือข่าย โดยมีบทบาทในการดำาเนินการ
มีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบย่อย 57 องค์ประกอบ 
ซ่ึงผู้ที่มีส่วนร่วมได้รับความรู้ความเข้าใจจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมพัฒนางานวิชาการ
ในสถานศึกษา 

 2. ผลการสร้างรูปแบบ พบว่า รูปแบบ
มีองค์ประกอบในการดำาเนินการ 6 ขั้นตอน 
ได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย กลไกการดำาเนิน
การ การดำาเนินการ การประเมินผล และเงื่อนไข
ความสำาเร็จซึ่งการดำาเนินการประกอบด้วย องค์
ประกอบด้านการบริหารงานวิชาการ 7 องค์
ประกอบหลัก 63 องค์ประกอบย่อย และองค์
ประกอบด้านผู้ที่มีส่วนร่วม 8 องค์ประกอบหลัก 
57 องค์ประกอบย่อย ดังแผนภูมิที่ 1
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 3. ผลการนำารูปแบบไปใช้กับกลุ่มเป้า
หมาย ได้แก่ โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ซึ่งผู้ที่
มีส่วนร่วมดำาเนินการนำารูปแบบไปใช้ตามคู่มือ
กำาหนดและเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ (PAOR) จำานวน 2 วง
รอบ ตามขั้นตอนการดำาเนินการตามกรอบวงจร

คุณภาพ (PDCA) และใช้การมีส่วนร่วมโดยการ
ประชุมแบบ AIC ร่วมปฏิบัติทุกขั้นตอนขององค์
ประกอบวิชาการทั้ง 7 ด้าน ได้กำาหนดเป้าหมาย
การพัฒนาร่วมกันไว้ 19 รายการ และดำาเนินการ
ที่แล้วเสร็จในวงรอบที่ 1 จำานวน 10 รายการ มี
ขัน้ตอนทีด่ำาเนนิการไมส่ำาเรจ็เนือ่งจากไมม่คีวามรู้

แผนภูมิที่ 1 รปูแบบการบรหิารงานวชิาการแบบมีสว่นรว่มของชมุชนทีม่ปีระสทิธผิลในสถานศกึษาสงักดั

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 120 ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2555

ความเขา้ใจ จึงเพิม่วธิกีารศกึษาดงูานจากโรงเรยีน
แบบอย่างและวิธีประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำาให้
สามารถร่วมดำาเนินการใน 9 รายการที่เหลือได้
สำาเร็จในวงรอบที่สอง ทำาให้มองเห็นว่ารูปแบบ
ท่ีใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการที่ได้
จัดทำาไว้มีความชัดเจนและนำาไปปฏิบัติได้จริงใน
สถานศึกษา ทำาให้เกิดประสิทธิผลได้จริง จึงนับ
ว่ารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนมีประสิทธิผลซึ่งมีผลการประเมินด้าน
ประสิทธิผลและสภาพบริบทเปรียบเทียบระหว่าง
ก่อนและหลังการนำารูปแบบไปใช้ พบว่า ผลการ
ประเมนิประสทิธผิลทัง้ 4 ดา้นอยู่ในระดบัมากและ
ผลการประเมนิบรบิทหลงัจากนำารปูแบบไปใช้แลว้
มีการพัฒนาขึ้นทุกด้าน 

 4. นำาเสนอผลการใช้รูปแบบจากการ
สนทนากลุ่ม (focus group) ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 18 คน พบว่า หลักการ จุดมุ่งหมาย กลไก
การดำาเนินการของสถานศึกษา การดำาเนินการ 
การประเมินผล และเงื่อนไขความสำาเร็จ มีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเปน็ประโยชน์
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (µ = 4.69, 4.60 
และ 4.66) และเมือ่พิจารณารายด้าน พบวา่ ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ในด้านเงื่อนไขความ
สำาเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.75 และ 4.64) 
และความเป็นประโยชน์ในด้านกลไกการดำาเนิน
การอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.76) 

 

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัย

 1. สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการ พบว่า การบริหารงานวิชาการแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษา
ประกอบด้วยองคป์ระกอบการบรหิารงานวชิาการ 
7 องคป์ระกอบหลกั 63 องคป์ระกอบย่อย และผู้ที่

มีส่วนร่วมมี 8 องค์ประกอบหลัก 57 องค์ประกอบ
ย่อย ซึ่งบูรณาการผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรและ
การนำาหลกัสตูรไปใช ้การพฒันากระบวนการเรยีน
รู ้การพฒันาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการ
ศึกษา การวางแผนและพัฒนาการส่งเสริมทาง
วิชาการ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศภายใน 
และการวัดและประเมนิผล สว่นองคป์ระกอบยอ่ย
จะเป็นขั้นตอนการเข้าร่วมการบริหารงานวิชาการ
ตามลำาดับตามวงจรคุณภาพ PDCA ในแต่ละองค์
ประกอบหลัก การบริหารงานวิชาการถือว่าเป็น
งานหลักและหัวใจของสถานศึกษา เพราะเป็นงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงตอ่การพฒันานกัเรยีนใหบ้รรลุ
วัตถุประสงค์และมุ่งกระจายอำานาจในการบริหาร
จัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด สอดคล้อง
กบัสำานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่
ชาติ (2543) ได้กำาหนดขอบข่ายงานวิชาการไว้ 
9 ด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของนิพนธ์ กิน
าวงศ์ (2544) ซึ่งกล่าวว่า งานวิชาการเป็นหัวใจ
ของสถานศึกษา ส่วนองค์ประกอบหลักผู้ที่มีส่วน
ร่วม มี 8 องค์ประกอบหลัก 57 องค์ประกอบ
ย่อย องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู  
ผูเ้รยีน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศกึษา กลุม่
ประชาชน ผู้นำาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้นำา
ชมุชน และองคก์รอสิระและองคก์รเครอืขา่ย สว่น
องค์ประกอบย่อยจะเป็นขั้นตอนหรือเป็นบทบาท
ในการเข้าร่วมในการบริหารงานวิชาการในแต่ละ
กลุ่มเพื่อร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมพัฒนาคุณภาพด้าน
วิชาการ สอดคล้องกับแนวคิดของธีระ รุญเจริญ 
(2545) ที่ว่า ผู้ปกครอง/ครอบครัว ครู/สถาน
ศึกษา ชุมชน/สังคม ที่มีอิทธิพลและทำาให้เด็ก
นักเรียนมีคุณภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
จิณณวัตร ปะโคทัง (2549) พบว่า รูปแบบการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รปูแบบการมสีว่นรว่ม คอื การทีอ่งคป์ระกอบตา่งๆ 
ทั้งครู นักเรียน ผู้บริหาร ผู้นำาองค์กรส่วนท้องถิ่น 
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ผู้นำาชุมชน ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน มาร่วม
กันดำาเนินการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สอดคล้องกับGold (2000) ซึ่งได้ศึกษาการเข้า
มามีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยเน้นการให้ความร่วม
มือระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง และนักการศึกษา
ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาในรัฐ
ฟิลลาเดลเฟีย

 2. จากผลการสร้างรูปแบบ มีการยกร่าง
เปน็รูปแบบท่ีมอีงคป์ระกอบ 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก ่หลกั
การ จุดมุง่หมาย กลไกการดำาเนนิการ การดำาเนนิ
การ การประเมินผล และเงื่อนไขความสำาเร็จ 
สอดคล้องกับสมาน อัศวภูมิ (2550) ได้แยกองค์
ประกอบออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) องค์ประกอบของ
รูปแบบที่สร้างขึ้น หมายถึง ตัวรูปแบบที่สร้างขึ้น
น้ันมอีะไรบา้ง ทำางานอยา่งไร มคีวามสมัพนัธแ์ละ
ทำางานร่วมกับองค์ประกอบอื่นอย่างไร 2) ส่วน
องค์ประกอบของเอกสารรูปแบบ หมายถึง องค์
ประกอบที่เป็นสาระหลักในการนำาเสนอรูปแบบ
ท่ีสร้างขึ้นว่าควรจะนำาเสนอเรื่องใดบ้าง และได้
วิเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษาต้นแบบ 
ได้กำาหนดกรอบในการวิเคราะห์รูปแบบออกเป็น 
6 องค์ประกอบ คือ 1) บริบทของรูปแบบ 2) 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) ระบบและกลไกของ
รูปแบบ 4) วิธีดำาเนินงานของรูปแบบ 5) แนวทาง
การประเมนิผลรปูแบบ และ6) เงือ่นไขของรปูแบบ 
สอดคลอ้งกบัฉลองรฐั อนิทรยี ์(2550) ซึง่ไดศ้กึษา
การพัฒนาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้
รูปแบบเพื่อดำาเนินการจัดการความรู้ไว้ 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นที่ 1 เตรียมผู้บริหารและคณาจารย์ ขั้นที่ 
2 จัดทำาแผนปฏิบัติการ การกำาหนดวิสัยทัศน์ฯ ตั้ง
กรรมการพัฒนาศักยภาพของทีม แบ่งกลุ่มจัดตั้ง
ศูนย์ และขั้นที่ 3 ปฏิบัติการจัดการความรู้ สร้าง
และเชื่อมโยงเครือข่าย 

 3. จากผลการนำารูปแบบไปใช้ซึ่งมีผล
ทั้งระยะก่อนและหลังการนำารูปแบบไปใช้โดย
เปรียบเทียบด้านประสิทธิผล 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ประสิทธิภาพ ด้านปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลติ ดา้นความสามารถในการปรบัตวั และดา้น
ความสามารถในการยืดหยุ่น พบว่า มีประสิทธิผล
ทั้ง 4 ด้านโดยรวมอยู่ในระดับมากและผลการ
ประเมินสภาพบริบททั้ง 19 รายการที่กำาหนดไว้
ร่วมกันหลังการนำารูปแบบไปใช้พัฒนาขึ้นทุกด้าน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของคัมภีร์ สุดแท้ (2553) 
ที่วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการ
สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า ผลการใช้รูป
แบบการบริหารงานวิชาการทั้งโดยรวมและองค์
ประกอบทั้ง 2 องค์ประกอบ มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก สอดคล้องกับฉลองรัฐ 
อินทรีย์ (2550) ซึ่งได้ศึกษาการพัฒนาการพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชธานี พบว่า รูปแบบการจัดการ
ความรู้ที่ผู้ วิจัยวิจัยพัฒนาเป็นรูปแบบที่มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก การดำาเนินการจัดการ
ความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นรูปแบบที่มี
ประสิทธิผลซึ่งมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จจาก
การสนบัสนนุสง่เสรมิจากผูบ้รหิารทกุระดบัและใช้
ยทุธศาสตรเ์กีย่วกบัการมสีว่นรว่มดำาเนินการ และ
สอดคล้องกับจรูญ มะลาดวง (2550) ที่ศึกษางาน
วิจยั เรือ่ง การพฒันารปูแบบหมูบ่า้นแหง่การเรยีน
รู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาบ้านดอนมัน  
หมู่ที่ 13 ตำาบลขามเรียง อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า รูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านจะ
เน้นกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่มีการประชุม
ประจำาเดือนภายในกลุ่มองค์กร 11 กลุ่ม เพื่อ
ร่วมพัฒนาและทำางานเป็นทีม ทำางานแบบมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน และขยายความร่วมมือในรูป
พันธมิตรเครือข่ายในการทำางาน 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 122 ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2555

 4. จากการนำาเสนอผลการใชร้ปูแบบ สรปุ
ผลจากประชุมสนทนากลุ่ม (focus group) โดย
วิพากษ์จากแบบประเมินปลายเปิด และผลการ
ประเมินรูปแบบโดยสอบถามความคิดเห็นผู้ทรง
คุณวุฒิตาม พบว่า หลักการ จุดมุ่งหมาย กลไก
การดำาเนินการของสถานศึกษา การดำาเนินการ 
การประเมินผล และเงื่อนไขความสำาเร็จ มีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเปน็ประโยชน์
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุทกุประเดน็ และ
เมื่อพิจารณารายด้านมีความเหมาะสม ความเป็น
ไปได ้และความเปน็ประโยชนอ์ยู่ในระดบัมากทีส่ดุ
ทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคัมภีร์ สุด
แท้ (2553) ที่ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการสำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก พบ
ว่า ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ และความเป็นประโยชนข์องรปูแบบการบรหิาร
วชิาการสำาหรบัโรงเรยีนขนาดเลก็โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับฉลาด 
จันทรสมบตัแิละรุง่ทพิย ์สงิพร (2550) ที่ไดศ้กึษา
วิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบ

การจัดการความรู้เพื่อการประกันคุณภาพการ
ศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบว่า รูปแบบการจัดการความรู้
ที่ ใช้ดำาเนินการมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
ของรูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีความ

สอดคล้องกับแผนดำาเนินการโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอในการนำาผลการวิจัยไปใช้ 
ไดแ้ก ่1) หน่วยงานตน้สงักดัควรสง่เสรมิการนำารปู
แบบไปใชใ้นสถานศกึษาโดยเน้นการขบัเคลือ่นการ
พัฒนาตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ (PAOR) 
และดำาเนินการตามกรอบวงจรคุณภาพ PDCA 
ซึ่งใช้กระบวนการประชุมแบบ AIC มาร่วมในการ
บริหารงานวิชาการ จะทำาให้เกิดผลของการนำา
รูปแบบไปใช้ได้เหมาะสม เป็นประโยชน์และเกิด
ประสิทธิผลของงานได้จริง 2) สถานศึกษาและผู้
ทีม่สีว่นรว่มทีจ่ะนำารปูแบบไปใชใ้หเ้กดิประสทิธผิล
ควรต้องศึกษาเกี่ยวกับวิจัยปฏิบัติการ วงจร
คุณภาพ PDCA และกระบวนการมีส่วนร่วมโดย
ใชก้ารประชมุแบบ AIC อยา่งชดัเจนเพือ่การนำามา
บรูณาการการมสีว่นรว่มในการบรหิารงานวิชาการ

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป ได้แก่ 1) 
ควรศึกษาความพึงพอใจในการนำารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนที่มี
ประสิทธิผลไปใช้ในสถานศึกษาทุกระดับ และ2) 
ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่ผู้มี
ส่วนร่วมของชุมชนสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดรูป
แบบใหม่ที่สร้างประสิทธิผลเพิ่มขึ้นในสถานศึกษา
ทุกระดับ
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