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การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาที่ส่งผล
ต่อการบริหารงานของสถานศึกษาจังหวัดเพชรบุรีสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 
Information and Technology Management for Education  
Effected Administration of the School in Phetchaburi  
Province under the Office of Secondary Educational Service 
Area Office 10 

ศิริญา เดชะคำาภู1, ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ2  
Siriya Dechacompoo1, Piyanart Bunmepipit2 

บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ1) ศึกษาระดบัการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
เพ่ือการศึกษาของผู้บรหิารสถานศกึษาในจงัหวดัเพชรบรุ ีสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
เขต 10 2) ศึกษาระดับการบริหารงานของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 3) ศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
ที่ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 10 กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่บคุลากรในโรงเรยีนในจงัหวัดเพชรบรุ ีสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ และคร ู
ผู้ปฏิบัติการสอนในปีการศึกษา 2554 จำานวน 841 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

 ผลการวิจัย พบว่า

 1. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาใน
จังหวดัเพชรบรุ ีสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 10 ในภาพรวมและรายขอ้มกีารปฏิบตัิ
อยู่ในระดับมาก ( =3.99, SD=0.60)

1 นิสิตระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2 อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
1 M. Ed. Candidate in Educational Administration, Phetchaburi Rajabhat University 
2 Lecturer Faculty of Education, Phetchaburi Rajabhat University
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 2. การบริหารงานของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 10 ในภาพรวมและรายข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 3.97, SD=0.61)

 3. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การบรหิารงานของสถานศกึษาในจงัหวดัเพชรบรุ ีสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 10 
อยา่งมนัียสำาคัญทางสถิตทิีร่ะดบั .01 โดยการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษา
ทุกตัวร่วมกันส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษาโดยภาพรวมมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณใน
การทำานายเท่ากับ 0.89 มีประสิทธิภาพการทำานาย ร้อยละ 79.30 และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน
การทำานาย 0.26 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอย ได้ดังนี้ 
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คำาสำาคัญ: การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา การบริหารงานของสถาน
ศึกษา

Abstract
 This study aimed 1) To study the level of information and technology management 
for education effected administrator of the school in Phetchaburi province under the office 
of secondary educational service area office 10. 2) To study the level of administration of 
the school in Phetchaburi province under the office of secondary educational service area  
office 10 and 3) To study information and technology management for education effected 
administrator of the school in Phetchaburi province under the office of secondary educational  
service area office 10. The samples consisted of 841 administrators, 18 secondary  
administrators, 18 academic affairs and 805 teachers in the academic year 2011 of the school 
in Phetchaburi province under the office of secondary educational service area office 10. 
The research instrument was a questionnaire. The statistics used were percentages, means, 
standard deviations, simple correlations and stepwise multiple regression analysis.

 The results revealed that :

 1.  Information and Technology Management for education of in Phetchaburi  
province under the office of secondary educational service area office 10 were at a high 
level ( =3.99). 

 2.  Administration of the school in Phetchaburi province under the office of secondary 
educational service area office 10 were at a high level ( = 3.97). 

 3.  Information and Technology Management for education is positively correlated 
with the administration of the school in Phetchaburi province under the office of secondary 
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educational service area office 10; at a statistically significant level of 0.01. The joint impact 
of The Information and Technology Management for education on the administration of the 
school as manifold correlation coefficient is equal to 0.89. Effectiveness in the prediction was 
79.30 percent and the standard deviation of the prediction was 0.26. Which can be written 
as the following equation regression analysis. 
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Keywords: Information and Technology Management for Education, Administration of the 
School 

บทนำา
 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเปน็
เคร่ืองมอืท่ีมปีระสทิธภิาพ สำาหรบัสรา้งนวตักรรม
ใหม่ทางการศึกษา เพื่อที่จะใช้การศึกษาพัฒนาให้
บรรลวุตัถปุระสงค ์การพฒันาเศรษฐกจิดว้ยสงัคม
แห่งภูมิปัญญา (Knowledge-based Economy) 
จำาเป็นต้องมีการประยุกต์ใช้ ICT ทั่วทั้งสังคม 
โดยอาศัยการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานในการ
พัฒนาด้าน ICT ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง
ได้ ประกอบกับภาครัฐจะต้องดำาเนินการนำา ICT 
มาใชใ้นระบบการศกึษา ทีจ่ะเปน็ปจัจยัสำาคญัทีเ่อือ้
ต่อการสร้างชาติที่มีวัฒนธรรมการใช้ ICT อย่าง
รู้เท่าทันและมีธรรมาภิบาล กระทรวงศึกษาธิการ
จึงไดก้ำาหนดแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สารเพ่ือการศกึษา ระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2554–
2556) ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ฉบบัที ่2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 โดย
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2554-
2556 ได้กำาหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) สร้างกำาลัง
คนให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีธรรมาภิบาล 
คุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และรู้เท่าทัน 

รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 2) สนับสนุนการเรียนการสอน ด้วย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทย 3) 
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาของ
ประเทศไทย และ 4) ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การบรกิารดา้นการศกึษา ซึง่จะเอือ้ตอ่การสรา้งธร
รมาภิบาลของสงัคม (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2554) 
การบริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มีความมุ่งหมายที่จะจัดการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เปน็คนดมีคีวามสามารถและอยูร่ว่มกบัสงัคมอยา่ง
มีความสุข การดำาเนินงานตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดเงื่อนไขและหลักการสำาคัญ
ของการปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร 
4 อยา่ง และหนึง่ในหลกัการนัน้คอืการกระจายอำา
นาจ (Decentralization) มาตรา 39 กำาหนดสาระ
สำาคัญให้กระทรวงกระจายอำานาจด้านการบริหาร
และจัดการศึกษา ด้านการบริหารวิชาการ การ
บรหิารงบประมาณ การบรหิารงานบคุคล และดา้น
การบริหารทั่วไป โดยมุ่งกระจายอำานาจให้คณะ
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กรรมการสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถาน
ศึกษา เพื่อให้มีอิสระและความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการตามอำานาจหน้าที่ที่กฎหมายกำาหนด 
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2550) 

 ผู้วิ จัยจึงสนใจศึกษาการบริหารสถาน
ศึกษาตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ส่งผลต่อการบริหารงานของสถาน
ศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 โดยการนำาเอา
ยุทธศาสตร์จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษาประกอบด้วย การ
พัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การ
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน การพฒันาบรหิารจดัการ 
และการบริหารงานของสถานศึกษาทั้ง 4 งาน 
ประกอบด้วย 1) งานวิชาการ 2) งานบุคลากร 
3) งานงบประมาณ 4) งานบริหารทั่วไป มาเป็น
ขอบข่ายเนื้อหาในการศึกษา ผลที่ได้จากการวิจัย
ครั้งนี้ คาดว่าจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสถาน
ศึกษา ในการพัฒนาระบบบรหิารการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา เพื่อ
ให้สอดคล้องกับหลักการและบทบัญญัติด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การเรยีน
รู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2553 และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 

 2. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานของ
สถานศกึษาในจงัหวดัเพชรบรีุสงักัดสำานกั งานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 

 3. เพื่อศึกษาการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาที่ส่ง
ผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในจังหวัด
เพชรบุรี สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 10 

สมมติฐานในการวิจัย
 การบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สารเพือ่การศกึษาทกุดา้นสง่ผลตอ่ การบรหิาร
งานของสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1.1 ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 
บุคลากรในโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 
จำานวน 22 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาน
ศึกษา รองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ และครูผู้ปฏิบัติ
การสอนในปีการศึกษา 2554 จำานวน 1,002 คน

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง

 จากโรงเรยีนทีเ่ปน็กลุม่ประชากร จำานวน 
22 โรงเรยีน ไดจ้ากการเปดิตารางเครจซีแ่ละมอร์
แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถงึในพวงรตัน์ 
ทวีรัตน์, 2540) จาก 22 โรงเรียน โดยใช้วิธีจับ
ฉลากออก 4 โรงเรยีนเหลอื 18 โรงเรยีน และเลอืก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจาก 18 โรงเรียน ดังนี้ 1) เลือก
แบบเจาะจง (Purposive sample) ประกอบด้วย
ผู้บรหิารสถานศกึษา 18 คน และรองผูบ้รหิารฝา่ย
วิชาการ 18 คน 2) ครูผู้ปฏิบัติการสอน ใช้การสุ่ม
ออกอย่างง่าย (Simple random sampling) โดย
เปดิตารางเครซีแ่ละมอรแ์กน(Krejcie & Morgan, 
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1970 อา้งถงึในพวงรตัน ์ทวรีตัน,์ 2540) จาก 966 
คน ได้ 805 คน รวมผู้ให้ข้อมูล 841 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครือ่งมอืที่ใชใ้นการวจิยัและเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูครัง้นี ้ได้แกแ่บบสอบถาม ความคดิเหน็ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา
ฝ่ายวิชาการ และครู ผู้ปฏิบัติการสอน เกี่ยวกับ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานของ
สถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบุรี จำานวน 1 ชุด โดย แบ่งออก
เป็น 3 ตอน รวม 42 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยว
กับผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเก่ียว
กับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และตำาแหน่งหน้าที่ 
มีลักษณะเป็นแบบสำารวจรายการ (check list) 
จำานวน 4 ข้อ 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต10 
จังหวัดเพชรบุรี มี 4 ด้าน จำานวน 20 ข้อ ดังนี้

 1. การพัฒนาบุคลากร จำานวน 5 ข้อ

 2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำานวน 5 
ข้อ

 3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำานวน 
5 ข้อ

 4. การพัฒนาการบริหารจัดการ จำานวน 
5 ข้อ

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการบรหิาร
งานตามพันธกิจของสถานศึกษา ของโรงเรียนใน
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 

10 จังหวัดเพชรบุรี แบ่งออกเป็น 4 ด้าน จำานวน 
40 ข้อ ดังนี้

 1. งานวิชาการ จำานวน 10 ข้อ

 2. งานบุคลากร จำานวน 10 ข้อ

 3. งานงบประมาณ จำานวน 10 ข้อ

 4. งานบริหารงานทั่วไป จำานวน 10 ข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
 ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา
วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็รปูทางสถติ ิ
และดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้

 1. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา

 2. แยกหมวดหมู่ตามตัวแปรที่ศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

  2.1 วิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม คำานวณหาค่าความถี่ 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

 2.2 วิเคราะหร์ะดบัการบรหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษาของสถาน
ศึกษาโดยคำานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสห
สัมพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation) 

 2.3 วิเคราะห์ระดับการบริหารงานตาม
พันธกิจของสถานศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้ค่า
เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์
อย่างง่าย โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ
ระดับเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981 อ้างถึงใน  
บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดังรายละเอียด ดังนี้

 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง การ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อ
การศึกษาและการบริหารงานของสถานศึกษาอยู่
ในระดับน้อยมาก
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 ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง การ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อ
การศึกษาและการบริหารงานของสถานศึกษาอยู่
ในระดับน้อย

 ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง การ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อ
การศึกษาและการบริหารงานของสถานศึกษาอยู่
ในระดับปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง การ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อ
การศึกษาและการบริหารงานของสถานศึกษาอยู่
ในระดับมาก

 ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง การ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อ
การศึกษาและการบริหารงานของสถานศึกษาอยู่
ในระดับมากที่สุด

 สำาหรับการวัดระดับการดำาเนินงานใช้วิธี
การวัดตามมาตราส่วนประมาณค่าของ ลิเคิร์ท 
(Likert, อ้างถึงในพวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) ดังนี้

  5 หมายถึง มีการดำาเนินงานอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

  4 หมายถึง มีการดำาเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก  

  3 หมายถึง มีการดำาเนินงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง

  2 หมายถึง มีการดำาเนินงานอยู่ใน
ระดับน้อย  

  1 หมายถึง มีการดำาเนินงานอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด 

 2.4 วิเคราะห์การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาที่ส่ง
ผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในจังหวัด
เพชรบุรี สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 10 โดยการวิเคราะห์การถดถอย
พหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regres-
sion Analysis)

สรุปผลการวิจัย
 1.  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
ศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัด
เพชรบุรี พบว่า ระดับการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของผู้
บรหิารสถานศกึษาในสงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษามธัยมศกึษาเขต 10 จังหวัดเพชรบรุ ีโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาแยกเปน็รายดา้น 
พบว่าระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สารเพือ่การศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษา
อยู่ในระดบัมากทกุดา้น โดยเรยีงตามคา่เฉลีย่จาก
มากไปหานอ้ยดงันี ้คอื 1) ดา้นการพฒันาคณุภาพ
ผู้เรียน 2) ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
3) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีฯ 
และ 4) ด้านการพัฒนาบุคลากร ตามลำาดับ ดัง
ตาราง 1
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ตาราง 1 ระดบัการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษาในจังหวัดเพชรบรุ ีสงักดั

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  S.D. ระดับ ลำาดับ

 และการสื่อสารเพื่อการศึกษา   การปฏิบัติ
1. การพัฒนาบุคลากร (X

1
) 3.95 0.63 มาก 4

2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (X
2
) 4.04 0.57 มาก 1 

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีฯ (X
3
) 3.98 0.61 มาก 3

4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (X
4
) 3.99 0.61 มาก 2 

 โดยรวม 3.99 0.60 มาก

 2. ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงาน
ของสถานศึกษาในจงัหวดัเพชรบรุ ีสงักดัสำานกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศกึษาเขต 10 ในภาพรวม
มกีารปฏิบตัอิยู่ในระดบัมาก เมือ่แยกพจิารณาเปน็ 
รายด้าน พบว่า ระดับการบริหารงานของสถาน

ศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ 1) 
งานวิชาการ 2) งานการบริหารงานทั่วไป 3) งาน 
งบประมาณ และ4) งานบุคลากร ตามลำาดับ  
ดังตาราง 2 

ตาราง 2 ระดับการบริหารงานของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 โดยภาพรวม

 การบริหารงานของสถานศึกษา  S.D. ระดับ ลำาดับ

    การปฏิบัติ
1. งานวิชาการ (Y

1
)  4.07 0.57 มาก 1

2. งานบุคลากร (Y
2
)  3.92 0.62 มาก 4

3. งานงบประมาณ (Y
3
)  3.94 0.64 มาก 3

4. งานการบริหารงานทั่วไป (Y
4
) 3.96 0.62 มาก 2 

 โดยรวม 3.97 0.61 มาก

 3. ผลการวเิคราะหก์ารบรหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาที่ส่ง
ผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในจังหวัด
เพชรบุรี สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 10 พบว่า การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษาทัง้ 4 ดา้น 
คือ 1) ด้านการพัฒนาบุคลากร 2) ด้านการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 3) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน และ 4) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 
รว่มกนัสง่ผลตอ่การบรหิารงานของสถานศกึษาใน
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จงัหวดัเพชรบรุ ีสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษาเขต 10 ในภาพรวมอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์พหุคูณ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการศึกษาโดยภาพรวม (Y
tot
) 

เท่ากับ 0.89 ประสิทธิภาพในการทำานาย คิดเป็น
รอ้ยละ 79.30 และความคลาดเคลือ่นมาตรฐานใน
การทำานาย เท่ากับ 0.26 ดังตาราง 3 

ตาราง 3 ตัวแปรที่ได้รับเลือกเข้าสมการด้านการบริหารงานของสถานศึกษา ในภาพรวม (Y
tot
)

 ตัวแปรพยากรณ์ Unstandardized Standardized t Sig.
 ตามลำาดับการเข้าสมการ Coefficients Coefficients

  Beta Std. Error Beta R
2

(ค่าคงที่)  .203 .066  3.067** .002
1. การพัฒนาการบริหารจัดการ (X

4
) .367 .023 .391 15.801** .000

2. การพัฒนาบุคลากร (X
1
) .144 .023 .159 6.404** .000

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (X
3
) .250 .023 .265 10.702** .000

4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (X
2
) .185 .028 .185 6.568** .000

** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
 1. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา
ในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 พบว่าโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก และผลการวจิยัเปน็รายดา้น 1) ดา้น
การพัฒนาการบริหารจัดการ 2) ด้านการพัฒนา
บุคลากร 3) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และ 4) ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่ามี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้เนื่องจาก
สถานศึกษามีการนำา ICT มาพัฒนาเครือข่าย
และโครงสร้างพื้นฐานของระบบ ICT ให้เป็น
เอกภาพ มีการบูรณาการและมีความพร้อมที่จะ
สามารถรองรับการดำาเนินการตามมาตรฐานใน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้
ระบบ ICT เพื่อการศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนการบริหารจัดการ

จากผู้บริหาร การให้บริการด้านการศึกษาแก่ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่บุคลากรทางการศึกษาผู้
สอน ผู้เรียน รวมถึงประชากรทั่วไปมีการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถด้าน ICT เพื่อมาประยุกต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาและพัฒนาลงสู่
ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ ICT อย่างมีความ
คดิสรา้งสรรค ์มคีณุธรรม จรยิธรรม รูเ้ทา่ทนั และ
มคีวามสามารถในการแขง่ขนัในระดบัประเทศ ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันวา อ่วมมณี (2548) 
ไดศ้กึษาเรือ่งการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 
เขต 1 พบว่าสถานศึกษาวางแผนการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงมาใช้ใน
สถานศกึษา มคีา่เฉลีย่อยู่ในลำาดบัสงูสดุ เนือ่งจาก
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การเรียนรู้ โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ มีราคา
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ถูกลง สถานศึกษาสามารถจัดหามาใช้ได้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมเจตน์ รัตนสุวรรณ 
(2545) ได้ศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารของ 
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศกึษาจังหวดัเชยีงราย พบวา่สถานศกึษาสว่นใหญ่
มกีารกำาหนดการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารโดยวิธีการส่งเสริมให้มีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการบรหิาร และกำาหนดนโยบายใน
การพัฒนาบคุลากรให้มีความรูท้างดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยการอบรมสัมมนา

 2. ด้านการบริหารงานของสถานศึกษา
ทั้ง 4 งานของสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 10 จงัหวดัเพชรบรุ ี
พบว่าระดับการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 
จังหวดัเพชรบรีุ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ
ผลการวิจัยเป็นรายด้านพบว่า การบริหารงาน
วิชาการ งานบริหารทั่วไป งานงบประมาณ และ
งานบุคลากรอยู่ในระดับมากทุกด้านตามลำาดับ 
ท้ังน้ีเน่ืองจากสถานศึกษามีการบริหารงานตามพ
ระราชบญัญตัแิหง่ชาต ิพ.ศ.2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่
เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2551 ทีม่กีารพฒันาหลกัสตูร
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การ
วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การ
วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการศึกษา การพัฒนาสื่อ
นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา การพฒันา
แหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว
การศกึษา การพฒันาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ ด้านวิชาการ
แก่ชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล องค์กร และหน่วยงานอ่ืนที่จัดการศึกษา 
รวมทั้งการประสานความร่วมมือใน การพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่นได้เป็นอย่างดี มีการ

บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยให้มี
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาน
ศึกษา รวมทั้งการจัดหารายได้จากการให้บริการ
มาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 
ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน มีการ
บรหิารงานบคุลากรในดา้นการวางแผนอัตรากำาลงั 
การกำาหนดตำาแหน่ง การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง  
รวมทั้งการได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความ
สามารถ มีขวัญกำาลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ มีความมั่นคง ก้าวหน้าในวิชาชีพ มีการจัด
ระบบการบริหารองค์กร การให้บริการ บริหาร
งานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและ
เป้าหมายที่กำาหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและอำานวยความ
สะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษา ทุกรูป
แบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหาร
และการจัดการศกึษาของสถานศกึษาตามหลกัการ
บรหิารมุง่เน้นผลสมัฤทธิข์องงานเปน็หลกั โดยเน้น
ความโปรง่ใส ความรบัผดิชอบตรวจสอบได ้ตลอด
จนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
มนตรี สังข์โต (2554)ได้วิจัยสภาพและปัญหา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า สภาพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
โรงเรยีนมธัยมหนองจอก สงักดัสำานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เน่ืองจากโรงเรยีนไดน้ำาเทคโนโลยสีารสนเทศ
เข้ามาใช้ในสถานศึกษาและพัฒนาบุคลากรใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของกฤชมน อานทิพย์
สุวรรณ (2538) ได้วิจัยสภาพและปัญหาการใช้
ไมโครคอมพวิเตอรใ์นงานบรหิารโรงเรยีนประถม
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ศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1 พบว่า โรงเรียน
ไดน้ำาคอมพิวเตอรเ์ข้ามาใชใ้นงานบรหิารโรงเรยีน 
ท้ัง 6 งาน งานท่ีใชม้ากทีส่ดุ คอื งานบรหิารธรุการ 
การเงินและพัสดุ พิจารณาในแต่ละงานพบว่า ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับจำานวนนักเรียน 
ครู และห้องเรียน ในการบันทึกข้อมูลทะเบียน
ประวัติของนักเรียนที่ขาดแคลน ใช้คอมพิวเตอร์
มากที่สุด และสอดคล้องกับ Pollack and Master 
(1997) พบว่า เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้แสดง
ให้เห็นว่าเป็นสื่อที่ทรงพลังที่จะเข้ามาพัฒนาใช้ใน
การฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกระทำาได้
ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ทุกแห่งทุกหนทุก
สถานที่จะเป็นแหล่งที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการฝึก
อบรมได้ เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ในทุกที่ของ
หน่วยงานที่มีระบบนี้ติดตั้งอยู่ อินเทอร์เน็ตเป็น
มิตรกับผู้ใช้ เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง 
เรียนรู้ในเวลาใดก็ได้ มีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบ
กับราคา ไม่ต้องกล่าวถึงความนิยมที่เพิ่มมากขึ้น
ทุกวันสามารถอบรมได้ด้วยตนเองทั้งที่ทำางาน
และที่บ้านเป็นมิติใหม่ของเครื่องมือกระบวนการ
ในการฝึกอบรม ประเด็นโรงเรียนควรจัดหาสื่อ
อเิลก็ทรอนกิสเ์พือ่จดัการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม
กบัระดบัและชว่งชัน้ตามความจำาเปน็ ผลการศกึษา
พบว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนมีการกำาหนดนโยบาย
และแผนการใช้สื่อ

 3. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อ การบริหาร
งานของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 
พบว่า การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ร่วมกันส่งผลต่อ
การบริหารงานของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10 อยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหา

น้อย คือ 1) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 
2) ด้านการพัฒนาบุคลากร 3) ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ 4) ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษามีการ
ส่งเสริม สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศในด้าน
การพัฒนาการบริหารจัดการงานของสถานศึกษา
ให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ โดยสถาน
ศึกษามีเว็บไซต์และมีการติดต่อสื่อสารกับหน่วย
งานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
บุคลากรในและนอกหน่วยงานผ่านระบบเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
วางแผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
และครอบคลุมพันธกิจ ทุกด้านของสถานศึกษา 
ทันสมัยและครอบคลุมพันธกิจของสถานศึกษา 
โดยได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มี 
การกำาหนดเกณฑ์และจัดทำาแผนประเมินเพื่อ
ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษามาใช้ใน
การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษาและ
การบริการอย่างเหมาะสมและนำาผลการประเมิน
มาใชเ้ปน็ขอ้มลูในการพจิารณาปรบัปรงุและพฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษามาใช้ใน การพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านการศึกษาและการบริการอย่างสม่ำาเสมอ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมเจตน์ รัตนสุ
วรรณ์ (2545) ที่ทำาการวิจัยเรื่องความต้องการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการ
บริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย พบว่า สถาน
ศึกษาส่วนใหญ่มีการกำาหนดการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารโดยวิธี
การส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 
ได้แก่ การจัดให้มีการประชุมอบรม สัมมนา ส่ง
เสริมให้บุคลากรศึกษาความรู้จากแหล่งต่างๆ 
จากการที่บุคลากรมีทักษะความรู้ความสามารถ
ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร แล้วนำามาใช้ในการปฏิบัติงานในสถาน
ศึกษา พบว่า การปฏิบัติงานในสถานศึกษามีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน สถานศึกษามี
การกำาหนดวิสัยทัศน์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการใช้
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) จัดทำาฐานข้อมูลเกี่ยว
กับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และนำาฐานข้อมูลเกี่ยวกับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
มาใช้บริหารงานด้านงบประมาณ นอกจากนี้ยังได้
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาดำาเนิน
การเกี่ยวกับการวางแผนและการเกณฑ์เด็กเข้า
เรียน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพิสมัย ชัย
วิเศษ (2547) ที่ศึกษาเรื่องสภาพและความพร้อม
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
โรงเรียนในอำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า 
ผู้บริหารส่วนใหญ่ได้นำาเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ใช้ใน การวางแผนประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งข้อ
เสนอแนะ เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช้

 1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความรู้ 
ความเข้าใจ มีการวางแผน และให้ การสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานใน
ฝ่ายต่างๆ เพื่อช่วยใน การตัดสินใจในการบริหาร
จัดการ จัดระบบการบริหารงานให้เป็นระบบ
อตัโนมตัใิน การปฏบิตังิานเพิม่มากข้ึน เพือ่ให้การ

บริหารงานเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด
เวลาและทรัพยากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับผู้ที่ปฏิบัติการสอน  
ผู้บริหารควรจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ทางดา้นเทคโนโลย ีเพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานและ
ใชเ้ทคโนโลยีในสถานศกึษาใหเ้ปน็ประโยชนส์งูสดุ 
สนบัสนนุการพฒันาบคุลากรทางดา้นเทคโนโลยีใน
รปูแบบทีห่ลากหลายทีเ่อ้ือประโยชน์ตอ่การจดัการ
เรยีนการสอน และมกีารวางแผนการใชเ้ทคโนโลยี
ให้ทันต่อยุคสมัย และให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

 1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนางาน 
ด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ และสถานศึกษามีการส่งเสริม
สนบัสนนุบคุลากรทางการศกึษาใหม้คีวามรู ้ความ
สามารถเพื่อมุ่งเน้นการลงสู่ผู้เรียนได้อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ และมีการวางแผนจัดบุคลากรที่มี
ความรูค้วามสามารถให้เหมาะสมกบังานฝา่ยตา่งๆ 
เพื่อให้บุคลากรใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และความถนัดของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนอย่างแท้จริงผู้
บริหารควรมีการวางแผนในการบริหารงานสถาน
ศึกษาในทุกด้าน เพื่อการสนับสนุนและพัฒนางาน
ตา่งๆ ในสถานศกึษาใหเ้กดิประสทิธภิาพมากทีส่ดุ

 1.3 สถานศึกษาจะต้องมีการบริหาร
จัดการโดยการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
ในหน่วยงาน มีการจัดเตรียม การวางแผนบริหาร
จัดการงานอย่างเป็นระบบ กำาหนดวิสัยทัศน์เพื่อ
สง่เสรมิและสนบัสนนุการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
และ การสื่อสาร นำาทฤษฎีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน มีการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสาร
กับหน่วยงานอื่นๆ และเพียงพอต่อความต้องการ
ใช้งานของบุคลากรและนักเรียน ปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศที่
มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น มีการพัฒนา
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บคุลากรสายบรหิาร สายปฏบิตักิาร สายสนบัสนนุ
ให้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์รวมถึงระบบเครือข่าย จัดหางบ
ประมาณเพิม่เตมิในเรือ่งของวสัด ุอปุกรณ ์ในการ
บริหารจัดการงานให้ชัดเจนมีแบบแผนอย่างเป็น
ระบบ มีการตรวจสอบและประเมินผลในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อมีการทำางานเป็นระบบ
อัตโนมัติมากขึ้นทำาให้ฝ่ายงานต่างๆ ของสถาน
ศึกษามีการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มี
ผลทำาใหส้ง่เสรมิและสนบัสนนุการจดัการเรยีนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญได้เป็นอย่างดี 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรศึกษาสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา

 2.2 ควรศึกษาการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ส่งผลต่อการจัดการเรียน การสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
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ความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรมการบรหิารของผูบ้รหิารโรงเรยีนกบัการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน
The Relationship between Administrative Behaviors of 
School Administrators and the Information Technology usage  
for Education in Schools under the Local Administrative  
Organization in the Upper Northern of Thailand
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหาร
ของผู้บริหารโรงเรียนกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา และ 3) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนกับยกระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ของ
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้อำานวยการโรงเรียนและรองผู้อำานวยการโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2554 จำานวน 195 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยด้านพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร  
ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.95 และด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 
0.98 และทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (μ) ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (σ) และการหาคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยแบบเพยีรส์นั (Pearson’s product 
moment correlation coefficient)
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 ผลการวจิยัพบวา่ 1) พฤตกิรรมการบรหิารของผูบ้รหิารโรงเรยีนและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
การศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.15 และ 3.90 ตามลำาดับ) 2) พฤติกรรมการบริหารของ 
ผู้บริหารโรงเรียนกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก 3) ผู้บริหารโรงเรียนควรได้รับการ
พฒันาพฤตกิรรมการบรหิาร 2 ด้าน คอื ด้านผู้สือ่สาร และดา้นผูก้ระตุน้ และการพฒันาการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษา 2 ด้าน คือ ด้านพัฒนาบุคลากร ICT และด้านหลักสูตร ICT

คำาสำาคัญ: พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

Abstract
 This research was aimed to 1) study the level of administrative behaviors and using 
the information technology for education of school administrators 2) study the relationship 
between administrative behaviors and using the information technology for education of  
school administrators and 3) find the way to develop administrative behaviors of school  
administrators and increase of using the information technology for education among schools 
under the local administration of upper northern Thailand. The population and samples were 
included 195 directors and vice directors of schools under the local administration of upper 
northern Thailand in academic year 2011. The instrument for data collection was used the 
rating scale questionnaire including administrative behaviors, and using the information 
technology for education of school administrators with the reliability of 0.95 , 0.98 and 0.97 
respectively. Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson’s product moment 
correlation coefficient.

 The results show that: 1) administrative behaviors of school administrators and using 
the information technology for education in overall and each dimension were at the high 
level (μ = 4.15 and 3.90) 2) The relationship between administrative behaviors and using 
the information technology for education of school administrators was positively statistically 
significant (p < 0.01) at the high level, and 3) there were 2 ways to develop administrative 
behaviors of school administrators in schools under the local administration of upper northern 
Thailand including communication behavior and motivation behavior; and there were also 
2 ways to develop the using the information technology namely: ICT personnel development 
and ICT curriculum development.

Keywords: administrative behaviors, the information technology for education
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บทนำา
 ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคของเศรษฐกิจ
โมเลกุล (Molecular economy) ซึ่งขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี ได้ถูกพัฒนา
ขึ้นอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดนวัตกรรม รวมทั้ง
การพฒันาอยา่งตอ่เนือ่งของเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
ประชากรโลกเกือบทุกด้าน (สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2551) รวมถึงในเรื่องของการ
ศึกษาต่างมีการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามกำาลังความสามารถ นอกจากนี้
ยังมีแผนและนโยบายต่างๆที่ได้จัดทำาเพื่อรองรับ
และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่า
จะเป็น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลในยุคปัจจุบันที่มีนโยบายเร่ง
ด่วนในเร่ืองการจัดหาเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็
ให้แก่โรงเรียน รวมถึงกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก็ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการนำา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนาท้อง
ถิ่นจึงได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
ขึ้น และจากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-
2556 ซึง่ไดว้เิคราะหส์ถานภาพทีเ่ปน็จดุออ่นในการ
พัฒนาการใช้ ICT เพื่อการจัดการศึกษาสรุปได้ว่า 
ผู้บริหารระดับสูงขาดความเชื่อมั่น ไม่เห็นความ
สำาคัญ ไม่เข้าใจการใช้เทคโนโลยี ICT อย่างถูก
ต้อง การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและบุคลากรด้าน 
ICT ทำาให้การดำาเนินงานขาดความต่อเนื่อง รวม
ถึงบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT มีภาระงานหลัก

ด้านอื่น ทำาให้การพัฒนาด้าน ICT เป็นไปอย่าง
ล่าช้า ขาดแคลนครู อาจารย์ ที่มีความสามารถ
ดา้น ICT เพือ่ทีจ่ะบรูณาการกระบวนการเรยีนการ
สอนด้านเทคโนโลยีใหม่ทำาให้การพัฒนา ICT มัก
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและรวมถึงการใช้อุปกรณ์
ทางด้าน ICT ที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ (กระทรวง
ศกึษาธกิาร, 2554) ผูบ้รหิารโรงเรยีนตอ้งมคีวามรู ้
และความสามารถในการบรหิารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพราะในปจัจบุนัการบรหิารการศกึษา
ในโรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหาร ที่จะทำาให้งานบริหาร
สามารถบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของโสภา ตุม้ทา่ชา้ง (2550) 
ได้ศึกษาเรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่ง
ผลต่อคุณภาพของระบบสารสนเทศของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าพฤติกรรมในการ
บริหารงานของผู้บริหาร โดยเฉพาะในเรื่องของ
เทคโนโลยีสารเทศการศึกษายังมีปัญหาหลายๆ
ด้าน เช่น ผู้บริหารไม่มีความรู้และความสามารถ
ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร การเรียนรู้
ไม่เพียงพอและงานวิจัยของเฉลียว แสนสำาราญ 
(2550) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริหารของ
ผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการรู้สารสนเทศของ
บุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี 
พบว่า ปัญหาในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คือ ปัญหาด้านระบบและปัญหาด้านบุคลากร ดัง
นั้นผู้บริหารจะต้องมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมและเอื้อ
อำานวยให้บุคลากรตระหนักและเห็นความสำาคัญ
ของการนำาเทคโนโลยีมาใช้ ผู้บริหารสถานศึกษา
จึงถือเป็นปัจจัยสำาคัญปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยผลักดัน 
ให้การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดัง
กล่าวให้ประสบความสำาเร็จ
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการบริหาร
ของผู้บริหารโรงเรียนและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษา

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤตกิรรมการบรหิารของผูบ้รหิารโรงเรยีนกบัการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

 3. เพือ่หาแนวทางในการพฒันาพฤตกิรรม
การบริหารของผู้บริหารโรงเรียนกับการยกระดับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

สมมติฐานการวิจัย
 พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
โรงเรยีนกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศการศกึษา
มีความสัมพันธ์กันในทางบวก

กรอบแนวคิดการวิจัย
 การวิจัยค ร้ังนี้  ผู้ วิ จัยอาศัยแนวคิด
พฤติกรรมการบริหาร ตามแนวคิดของ อับราม
สัน (Abramson, 1996) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 
ด้านผู้สื่อสาร (Communicator) ด้านผู้ร่วมงาน  
(Collaborator) ด้านผู้สอน (Coach) และด้าน
ผู้กระตุ้น (Catalyst) และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษา ตามรายงานผลการสำารวจ
การมีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2551 (สำานักงานสถิติแห่ง
ชาติ, 2552) แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ICT ด้านการใช้ ICT เป็นฐาน
ในการเรียนรู้ ด้านหลักสูตร ICT ด้านการพัฒนา
บคุลากร ICT และดา้นการใช้ ICT เพือ่การบรหิาร
จัดการและการให้บริการทางการศึกษาเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัยครั้งนี้

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่  
ผู้อำานวยการโรงเรียน และรองผู้อำานวยการ
โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2554 จำานวน 
9 จังหวัดดังน้ี เชียงราย 37 โรงเรียน 55 คน 
เชียงใหม่ 43 โรงเรียน 53 คน แม่ฮ่องสอน 6 
โรงเรยีน 6 คน พะเยา 11 โรงเรยีน 11 คน แพร ่13 
โรงเรียน 16 คน น่าน 5 โรงเรียน 5 คน อุตรดิตถ์ 
8 โรงเรียน 15 คน ลำาปาง 14 โรงเรียน 18 คน
และลำาพูน 11 โรงเรียน 16 คน รวม 148 โรงเรียน
จำานวน 195 คน เกบ็ขอ้มลูไดจ้ำานวน 137 โรงเรยีน 
จำานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 91.28 จำาแนกเป็น
ผู้อำานวยการโรงเรียน จำานวน 137 คน และรอง 
ผู้อำานวยการโรงเรียน จำานวน 41 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำานวน 60 ข้อ แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อคำาถามเกี่ยว
กับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนบน เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 30 ข้อ ตอนที่ 3 เป็น
ข้อคำาถามเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนบน เป็นแบบ
มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั จำานวน 30 ขอ้ ขอ้
คำาถามในแบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างขอ้คำาถามกบัวัตถปุระสงค ์(Index of item 
objective: IOC) ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 มีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามตอนที่ 2 เท่ากับ 0.95 
และตอนที ่3 เทา่กบั 0.98 และทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.97
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 การเก็บรวบรวม

 เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากประชากรและกลุม่
ตัวอย่าง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

 1. ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิต
วิทยาลัย วิทยาลัยเชียงรายในการทำาหนังสือและ
แนะนำาตัวผู้วิจัย ถึงผู้อำานวยการโรงเรียน สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือ 
ตอนบน เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้อำานวยการ
โรงเรียน และรองผู้อำานวยการโรงเรียนที่เป็น 
กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามโดยผู้วิจัยส่ง
แบบสอบถามด้วยตนเอง จำานวน 195 ฉบับ พร้อม
ได้กำาหนดวันส่งคืน

 • ผู้ วิ จั ยดำ า เ นิ นการ เ ก็บรวบรวม
แบบสอบถามจากโรงเรียนท่ีเป็นประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์

 • รวบรวมแบบสอบถามที่ ได้รับคืน
ทั้งหมด จำานวน 178 ฉบับ มาตรวจความสมบูรณ์
ของขอ้มลู แบบสอบถามมคีวามสมบรูณ ์178 ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 91.28

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์ภาพรวมของสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)

 2. วิเคราะห์หาพฤติกรรมการบริหารของ
ผู้บริหารโรงเรียนกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศกึษาของโรงเรยีน สงักัดองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ในเขตภาคเหนอืตอนบน วิเคราะหโ์ดยการ
หาค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
ตามเกณฑ์มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ 
บุญชม ศรีสะอาด (2545 :103)

 3 .  ทดสอบความสัมพั นธ์ ร ะห ว่ าง
พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน
กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาของ
โรงเรียน โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s product moment  
correlation)

ผลการวิจัย
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากที่สุด 
129 คน (ร้อยละ 72.50) มีอายุในช่วง41 – 50 ปี 
(ร้อยละ 48.90) มีประสบการณ์การทำางานอยู่ใน
ช่วง 6- 10 ปี และมากกว่า 10 ปี มีจำานวนเท่ากัน 
72 คน (ร้อยละ 40.4) และมีอายุราชการในช่วง 
11-20 ปีมากที่สุด จำานวน 81 คน (ร้อยละ 45.50)

 2. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
โรงเรียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการ
ศึกษาของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ในเขตภาคเหนอืตอนบน ผลจากการศกึษา
พบว่าอยู่ในระดับมาก (μ= 4.15 และ 3.90 ตาม
ลำาดับ) ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ค่าเฉลีย่ (μ) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ) และระดบัของพฤตกิรรมการบรหิารของผูบ้รหิาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตภาคเหนือตอนบน จำาแนกตามรายด้าน (n = 178)

  ตัวแปร μ	 σ	 ระดับ
พฤติกรรมการบริหาร  4.15 0.38 มาก
 ผู้สื่อสาร  4.12 0.44 มาก
 ผู้ร่วมงาน  4.21 0.42 มาก
 ผู้สอน  4.13 0.47 มาก
 ผู้กระตุ้น  4.12 0.42 มาก
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 3.90 0.50 มาก
 โครงสร้างพื้นฐาน ICT  3.99 0.53 มาก
 การใช้ ICT เป็นฐานการเรียนรู้ 3.95 0.60 มาก
 หลักสูตร ICT  3.85 0.58 มาก
 การพัฒนาบุคลากร ICT 3.76 0.62 มาก

 การใช้ ICT เพื่อการให้บริการทางการศึกษา 3.92 0.59 มาก

 3. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
โรงเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา อย่างมี 

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.93 และ 
0.87 ตามลำาดับ) ดังตาราง 2

ตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศการศกึษา ของโรงเรยีน สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตภาค

เหนือตอนบน (n = 178)

 ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) p - value ระดับ
พฤติกรรมการบริหาร 0.93* 0.00 มาก

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 0.87* 0.00 มาก
* P < .01
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อภิปรายผล
 1. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในเขตภาคเหนือตอนบน โดยรวมและรายด้าน  
อยู่ในระดับมาก โดยพฤติกรรมการบริหารด้าน 
ผู้ร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
ผู้สอน ด้านผู้กระตุ้น และด้านผู้สื่อสาร ตาม
ลำาดับ ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารมีบทบาทสำาคัญใน
การกำาหนดนโยบาย วางแผน การดำาเนินงาน 
แนวปฏิบัติรวมถึงการบริหารจัดการให้โรงเรียน
ดำาเนินไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้นั้น ต้องมีการปรับ
เปลี่ยนและพัฒนาตนเองให้เหมาะสม โดยเฉพาะ
พฤติกรรมและวิสัยทัศน์ของตัวผู้บริหาร จึงมีการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเปน็ผูร้ว่มงาน มลีกัษณะการ
ทำางานแบบมีส่วนร่วม มีการบูรณาการซึ่งกันและ
กัน ทั้งผู้บริหารและครูในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้อง
กบัผลการวจัิยของบงัอร สาคลาไคล (2550) ทีพ่บ
ว่า ระดับพฤติกรรมผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉลีย่จากมากไป
น้อยคือผู้ร่วมงาน ผู้สอน ผู้กระตุ้น และผู้สื่อสาร 
และงานวิจัยของสมถวิล ชูทรัพย์ (2550) ที่พบว่า
คุณลักษณะด้านความสามารถที่จะทำางานร่วมกับ 
ผู้อื่นของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
อยู่ในระดับมากที่สุด และงานวิจัยของประคอง 
รัศมแีกว้ (2551) ทีพ่บวา่คณุลกัษณะของผู้บรหิาร
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ 4 องค์ประกอบได้แก่ 
ความฉลาดทางอารมณข์องผู้บรหิาร การครองตน
ของผู้บริหาร ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร และบุคลิกภาพของผู้บริหาร

 2. การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศการศกึษา
ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตภาคเหนือตอนบนโดยรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับมาก โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการ

ศึกษา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด (μ = 3.99, σ = 0.53) รองลงมาคือ ด้าน
การใช้ ICT เป็นฐานในการเรียนรู้ (μ = 3.95,  
σ = 0.60) ด้านการใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการ
และการให้บริการทางการศึกษา (μ = 3.92,  
σ = 0.59) ด้านหลักสูตร ICT(μ= 3.85, σ = 
0.58) และดา้นการพฒันาบคุลากร ICT(μ = 3.76, 
σ = 0.62) ตามลำาดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากนโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐบาลในการเร่งพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียม
กับนานาชาติ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยก
ระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการ
ศึกษา จัดให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์
การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและ
เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอร์
โฮม” ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียน
ทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
เพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อการ
ศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุง ห้องเรียนให้น่าอยู่  
ได้มาตรฐาน ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
เร่งดำาเนินการให้กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา สามารถดำาเนินการตามภารกิจได้  
ซึ่งในการดำาเนินการเพื่อรองรับนโยบายจำาเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องมีการจัดโครงสร้างพื้น
ฐานด้าน ICT ที่ดีอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการใช้งานทั้งในด้านสถานที่จุดที่ตั้งที่
สามารถใช้งานกับเครือข่ายใช้สาย โครงข่ายและ
แมข่า่ยทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถใชง้านไดอ้ยา่งเปน็
ระบบต่อเนื่อง มีการพัฒนาบุคลากร มีการพัฒนา
ประสทิธภิาพ การใชแ้ทบ็เลต็ โดยเฉพาะครผููส้อน
เพื่อลดความกังวลในการใช้งาน ให้มีทักษะ ความ
รูแ้ละเชีย่วชาญดา้นซอฟตแ์วรส์นบัสนนุตา่งๆ รวม
ทั้งมีความสามารถและชำานาญในการเข้าถึงระบบ
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เครือข่าย (LAN) ของสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสริต วิจิตรโชติ (2550) ได้ศึกษา
การจัดระบบสารสนเทศเพื่อประกันคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า ด้าน
การเตรียมการควรจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านข้อมูล
สารสนเทศโดยตรงจะด้วยการบรรจุ แต่งตั้งหรือ
จัดตั้งเป็นคณะกรรมการก็ได้และให้ความรู้โดย
การจัดอบรมศกึษาดูงาน เชิญผู้มีประสบการณม์า
ใหค้วามรูเ้พือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิติั
งาน ดา้นการออกแบบระบบควรมกีารสำารวจสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ จำาเป็น เพื่อ
นำามากำาหนดเป็นวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงาน
ภายในสถานศกึษา โดยเนน้ทีก่ารมสีว่นรว่มของทกุ
คนทุกฝ่าย ด้านการปฏิบัติตามระบบควรจัดอบรม
ครใูหม้คีวามรู ้ความเข้าใจระบบสารสนเทศ แสดง
ให้เห็นว่าสถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมใน
การรองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และงาน
วิจัยของโสภา ตุ้มท่าช้าง (2550) ที่พบว่าคุณภาพ
ของระบบสารสนเทศโดยภาพรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อยดังนี้ ด้านเนื้อหาและคุณภาพของ
สารสนเทศ ดา้นการนำาไปใชใ้นการบรหิารและการ
วางแผน ดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศและด้าน
การนำาเสนอข้อมูลและสารสนเทศ

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
บริหารของผู้บริหารโรงเรียนกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนบน  
มีความสัมพันธ์กันในทางบวกทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารของโรงเรียนใดมีพฤติกรรมการบริหาร 
ในระดับมากก็จะส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษา ของโรงเรียนในระดับมาก
เช่นกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของศิริวรรณ  
พูลสมบัติ 

(2548 : 116) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการ
บริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์
กันทางบวกและงานวิจัยของเฉลียว แสนสำาราญ 
(2550) พบว่าพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
โรงเรยีนในดา้นการกำาหนดเปา้หมาย และดา้นการ
ส่ือสารส่งผลต่อการรู้สารสนเทศของบุคลากรใน
โรงเรยีนในภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์นัในทางบวก

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย
ไปใช้

 1.1 พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
ด้านผู้สื่อสารและด้านผู้กระตุ้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับน้อยกว่าด้านอื่น ซึ่งพฤติกรรมด้านผู้สื่อสาร
เป็นปัจจัยที่สำาคัญดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควร
ที่จะปรับพฤติกรรมให้มีความสัมพันธ์กับผู้ใต้
บังคับบัญชาให้มากขึ้น จัดระบบวิธีการสื่อสาร
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
และสถานการณ์ในปัจจุบันนอกจากน้ีผู้บริหาร
ต้องมีเทคนิค และจิตวิทยาในการเสริมแรงให้
กับผู้ใต้บังคับบัญชา มีการกระตุ้นการทำางาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีพฤติกรรมเป็นไปตามที่ 
ผูบ้รหิารพงึประสงคแ์ละมปีระโยชนก์บัสถานศกึษา 
สามารถทำาใหส้ถานศกึษาพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพ
ได้

 1.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการ
ศึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ICT มีค่าเฉลี่ย
น้อยกว่าด้านอื่น ทั้งๆที่บุคลากรคือปัจจัยหลักที่
จะช่วยขับเคลื่อนงานต่างๆให้ประสบความสำาเร็จ
ได้ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการให้ความรู้ 
จัดการอบรม ส่งบุคลากรไปอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรทำาส่ือ  
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นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงงาน
วิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา  
ผู้บริหารควรจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญมาปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการศกึษาในสถานศกึษาเพือ่ประโยชน์
ในการทำางานด้าน ICT ของสถานศึกษา

 1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มพฤติกรรมการบริหารของผู้
บริหารโดยเฉพาะด้านผู้สื่อสารและผู้กระตุ้น โดย
การพัฒนาตนให้มีความรู้ ความชำานาญในการใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา รวมถึงการ
สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศการศกึษาดา้น
ต่างๆในสถานศึกษาโดยเฉพาะการส่งเสริมและ
สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้
มคีวามรูแ้ละความสามารถในการใชง้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษา 

 1.4 ผู้บริหารควรประสานต้นสังกัดใน
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาและบุคลากร
โดยให้ต้นสังกัดเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการนำา
เทคโนโลยีสารสนเทศการศกึษามาใชใ้นการจดัการ
ศึกษาและบริการทางการศึกษา

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียน ขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือตอนบนด้วย
การสัมภาษณ์ระดับลึก (in-depth interview)  
และการจัดกลุ่ มสนทนา (Focus g roup  
discussion) ซึง่อาจไดข้อ้มลูทีต่รงกบัความเปน็จรงิ
มากกว่าใช้แบบสอบถามเพียงด้านเดียว

 2.2 ควรศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่พฤตกิรรม
การบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะปัจจัย
ภายในเช่น คุณธรรม จริยธรรม

 2.3 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาของโรงเรียน 
สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เนือ่งจากบรบิท
ในการบริหารจัดการของโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างจากโรงเรียนขั้นพื้น
ฐานทีส่งักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา กระทรวง
ศึกษาธิการ
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TEACHER’S SELF-EFFICACY IN TEACHING LITERACY: A CASE 
OF INDONESIA

Riswanda Setiadi1

Abstract 
 This study was intended to identify possible relationships between Indonesian  
language secondary school teachers’ self-efficacy beliefs and the students’ reading and  
writing learning outcomes measured by the reading and writing tests specifically designed for 
this study, and to provide practitioners, teachers, teacher educators, and policy makers with 
information regarding the importance of identifying teacher’s self-efficacy in order to improve 
the quality of literacy teaching and learning processes in junior secondary schools. Data were 
collected from 16 randomly selected secondary schools representing urban, suburban and 
rural areas in the Province of West Java Indonesia. Subjects consisted of 16 junior high school 
principals, 40 Indonesian language teachers, and 394 junior high school students. To collect 
data from the subjects, scales, tests, interview, and classroom observation were administered, 
and a descriptive method was adopted in the study. Data were then analyzed to identify the 
correlations between variables and interpret possible factors that caused those correlations. 
Findings show that teachers generally had a high level of self-efficacy, but it was not strongly 
related to the students’ literacy learning outcomes. In this case, there could be a mismatch 
between cultural aspects of the teacher efficacy in Indonesian school setting. 

Keywords: self-efficacy, self-appraisal, triadic-relationship, cultural mismatch, literacy 
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Introduction
 With increasingly intensifying  
demands for educational reform in Indonesia,  
quality teaching and qualified teachers  
have become burning issues among  
those who are concerned with education.  
Teachers and schools are increasingly  
required to fulfill higher standards of  
educational and instructional achievement. 
In the case of Indonesian schooling and 
teaching, a very crucial issue to which more  
attention should be paid is the quality  
of literacy instruction. It has long been  
recognized that literacy is a determinant of 
quality human resources, and is even used as 
an indicator of human development index. In 
addition, it is crucial because literacy skills 
are used not only in the language and literacy 
learning process, but in other school subjects 
as well. In many cases, learners develop 
their subject and language skills at the same 
time. It is therefore necessary to strengthen 
basic foundations for language and literacy 
instruction. 

 In Indonesian school setting, literacy  
skills are mostly taught as subject matter  
rather than personal instrument which  
enable learners to be competent speakers 
and communicators. Such a fragmented 
teaching also characterizes the teaching of 
those skills. Therefore, literacy learning and 
acquisition process among the Indonesian  
school students is an interesting area  
on which a rigorous study should focus.  
Moreover, the knowledge of this process can 

enrich our understanding of how literacy 
teachers and learners see the importance of 
literacy. Not many people are interested in or 
pay attention to the issue of literacy quality 
in Indonesian schools, but so many people 
across the country apparently believe that  
schools are able to make their children  
literate. In addition, schools are also  
institutions on which the people place first 
blame when their children failed to be able 
to read and write. However, we realize that it 
is not easy to improve the quality of literacy  
teaching and learning in the midst of  
various issues facing the Indonesian  
schooling system. What we can do is to locate  
one or more factors which may have im-
pacts on the results of literacy teaching and  
learning. 

 In this study, teachers’ qualities have 
been targeted with the main focus on their 
self-efficacy beliefs. It was assumed, based 
on the review of the theory and the research  
literature, that teachers’ self-efficacy could 
be justified to be an important factor which 
was sufficiently powerful to influence  
literacy teaching and learning outcomes. 
In particular, the teachers’ self-efficacy 
is a determinant which may increase the  
students’ literacy learning achievement. In 
the Indonesian context, such comprehensive  
resea rch has not p rev ious l y  been  
conducted at school level, particularly in 
secondary school. This study was therefore 
both groundbreaking and significant in the 
area it attempted to examine.
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Objectives
 Based on the above mentioned  
raisons, the objectives of this study were: 

 1. to identify possible relationships 
between Indonesian language secondary 
school teachers’ self-efficacy beliefs and 
the students’ reading and writing outcomes 
measured by the reading and writing tests 
specifically designed for this study; 

 2. to measure possible relationships 
and contributions of the teachers’ self- 
appraisal of their teaching performance 
and the principals’ rating of the teachers’ 
teaching performance to the teachers’ self-
efficacy and students’ reading and writing 
achievement; 

 3. to examine whether self-efficacy 
construct was socio-culturally adaptable to 
the Indonesian teaching environment; and 

 4. to provide practitioners, teachers, 
teacher educators, and policy makers with 
information regarding the importance of 
identifying teacher’s self-efficacy in order 
to improve the quality of literacy teaching 
and learning processes in secondary schools 
in Indonesia.

Hypothesis
 As this study involves multiple  
variables, multiple hypotheses were  
formulated to predict a clear picture of  
relationships among those variables.  
Therefore, the multiple hypotheses formulated 
in this study are:

 1. there is a relationship between 
teacher self-efficacy beliefs and students’  
literacy learning outcomes; 

 2. there is a relationship between 
teachers’ self-appraisal and teachers’  
self-efficacy and students’ literacy learning 
outcomes; and 

 3. there is a relationship between the 
principal’s rating of teacher performance and 
the teacher’s self-efficacy and self-appraisal.

Se l f -e f f i cacy  Theory  in  
Instructional Setting
 Since early beginning, education has 
been an area where different philosophies 
and ideologies competed to exert their  
significant influences on educational  
activities in particular and changes and  
modifications of human behavior in  
general. In the last few decades, educational 
researchers and practitioners have been  
interested in different perspectives of human 
functioning in relation to the development 
and improvement of educational outcomes. 
Cognitive process perspective generated 
by behaviorism and information processing  
theory were among the dominant  
educational perspective. Pros and cons 
against those views have of course resulted 
in satisfied proponents and unsatisfied  
opponent s .  Even anta gon i sm and  
skepticism against the theories have  
encouraged certain scholars to devise more 
acceptable and appropriate conceptions.  
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During 1980s for example, psychologists  
focused mostly on cognitive and information  
process ing views that have mainly  
emphasized cognitive tasks without exploring 
issues regarding personal factors (Pajares, 
2002). Bandura was one of the scholars who 
have paved a way to make a breakthrough in 
order to present a more thorough perspective 
of human functioning. It can be assumed that 
historical development of self-efficacy theory 
generated by social cognitive perspective 
was inherited by the above mentioned  
situation, especially in educational sphere.

 As we are well aware, self-efficacy 
theory has a great applicability since it takes 
various aspects of human functioning into 
account. Recent literature indicates that a 
wide range of researches on self-efficacy 
have been conducted in various fields,  
especially psychology. In academic sphere, 
the importance of this conception has been 
recognized by many researchers even though  
it is regarded as a relatively new conception,  
but it have proved its powerful impacts on 
academic achievement in various areas 
(Bandura, 1986, 1997; Woolfolk Hoy, Pajares, 
1996, 2000; Zimmerman, 2002), Schunk, 
1986, 2003 ). Although research on self- 
efficacy is less extensive, educational  
researchers have continuously explored 
and examined the theory in order to better  
understand the interactive correlation  
between self-efficacy of both teachers and 
students and their performance (see Schunk 
1986, Pajares 2002, Tschannen-Moran and 

Woolfolk Hoy, 2001). 

 As earlier noted, self-efficacy  
originates from a strong theoretical basis 
called social cognitive theory. In terms of 
teaching, teacher self-efficacy is “a simple 
idea with significant implications and  
powerful effects” (Tschannen-Moran and 
Woolfolk Hoy, 2001). When we refer to  
self-efficacy theory, the four basic human  
capabilities, symbolizing, forethought,  
vicarious, and self-regulatory, (Bandura, 
1997), can be connected with teaching  
activities. Teachers should attempt to make 
use of those capabilities to achieve maximum  
results, improve teaching effectiveness, 
and improve students’ learning attainment.  
Bandura (1997) emphasizes the importance 
of teacher self efficacy by arguing that 
it partly influences how teacher designs  
instructional activities and programs in the 
classroom and supports learners’ assessment 
of their intellectual capabilities. It is the  
talent and self-efficacy beliefs of teachers 
that enable them to create a proper learning  
situation for developing their students’  
cognitive competencies (Bandura, 1997). 
There is no doubt that teacher self-efficacy 
makes a significant contribution to the  
development of quality teaching and  
learning. 

Effective Literacy Teaching 
 There have been a lot of efforts to 
determine the characteristics of effective 
literacy teaching. An effort to characterize 
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an effective literacy teaching has become 
a scientific and empirical field which is 
interesting to many scholars to take part 
in it. Of course, they have to consider and 
think about different factors when judging 
or assessing the effective practice of literacy 
teaching. In terms of practice, for example, 
Anders and Guzzetti (1996) explain that 
teachers’ practice is greatly influenced by 
their beliefs about teaching and learning. 
In their observation, teachers’ beliefs and  
practice are further influenced by theoretical 
or philosophical perspectives. According to 
Anders and Guzzetti (1996), there are two 
dominant perspectives in literacy education: 
transmission model and constructivist model. 
Those two models view effective teaching in 
different ways. Transmission model assumes 
that student’s mind is a empty box, and 
teacher is responsible to fill it with knowledge  
and information. It can be further assumed  
that if teaching and learning process  
proceeds like this, teaching can be  
regarded as “effective.” On the other hand,  
const ruct iv i st  model assumes that  
“instructional decisions are made on the basis 
of the unique and particular interactions and 
transactions that take place in the culture of 
the classroom (Anders and Guzzetti, 1996, 
p. 159). It means that the teacher is not 
the single authority who makes decisions on 
every instructional activity. It is an effective 
teaching when it is organized this way. 

 Meanwhile, other researchers and 
authors have tried to define the individual 

effective teaching of literacy in different 
ways, but they seem to agree that the result 
of effective teaching in literacy is appropriate  
literacy skills of the learners. Effective  
teaching must be performed by effective 
teachers. Wray et.at (2002) suggest that an 
effective teacher is greatly influenced by his/
her beliefs, subject knowledge and practices. 
Based on findings by other researchers, Wray 
et.al (2002) maintain that 

 “effective teachers of literacy would 
have a coherent set of beliefs about the 
teaching and the learning of literacy”, which 
in turn influenced their selection of teaching  
strategies, and that they believe that  
“reading and writing were principally  
concerned with the communication of  
meaning and that technical features of  
language were taught as a means to this 
end” (p. 107). However, a strong belief 
system is not enough for a teacher to teach 
literacy effectively. She or he has to possess 
good subject knowledge of the literacy in  
particular, and of the language in general. Of 
course, the subject knowledge is inseparable 
from the belief system. Wray et.al (2002, p. 
106) further claim that the effective literacy 
teachers use their subject knowledge in 
ways that enable learners to understand how  
different parts, levels and features of  
language are connected and used in real 
language settings. 

 However, it should be admitted that 
it is not easy to be an effective teacher and 
not easy to categorize an effective teaching. 
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There is a wide array of teaching principles  
available to teachers to make them  
effective teachers. Those teaching principles 
have been of course produced from research,  
practice, and theories. They provide  
information about important steps teachers 
should take in order to develop and improve 
their teaching practices and skills. But it is 
necessary to realize that teaching is not only 
about teaching. In real practice, a teacher 
plays different important roles, personal,  
social, academic, professional, or even  
pol it ica l . In addit ion, teachers are  
required to be models for their students.  
As a communication model for instance,  
Cole and Chan (1994) strongly argue that 
teachers should be proficient communicators,  
and being a proficient communicator is  
the most important aspect of effective  
teaching. In looking at teachers, people  
use different ways and methods. As a  
professional, a teacher can be judged 
from (1) his professional commitment, (2)  
ethical commitment, (3) analytical and 
reflective strategies, (4) self-efficacy, (5) 
subject knowledge, and (6) literacy and 
numeracy skills (Cole and Chan, 1994). In 
a different way, Nunan (1989) directed his 
focus on teachers’ judgments, decisions 
and behavior to understand appropriate  
characteristics of an effective literacy  
teacher. However, no perspective can be 
regarded as more convincing than any others.  
The important thing is that we have to 
adopt balanced perspectives which are  
complementary rather than contradictory. 

Methodology
 Based on the objectives and  
hypotheses of the study, a descriptive 
method was manipulated to describe current  
situation of teacher’s self-efficacy in  
relation to secondary school students’ literacy 
learning outcomes. Teacher’s self-efficacy 
was tested as independent variable and 
students’ literacy outcomes were treated as 
a dependent variable. Other variables were 
also involved: teacher’s self-appraisal and 
principal’s rating of teacher performance. 
Both variables act as confounding variables 
or extraneous variables which has possible  
influences on the dependent variable and 
whose effects might be combined with 
the effects of the independent. They are  
uncont ro l led va r i ab les which may  
significantly influence the findings of a  
research. It was assumed that teacher’s  
self-efficacy and teacher’s self-appraisal 
would come together to influence the  
students’ literacy learning achievement. 

 Meanwhile, principal’s rating 
of teacher performance was assumed  
responsible for level and magnitude of the 
teacher’s self-efficacy, which would in turn 
determine the direction and magnitude 
of the relationships between the teacher’s 
self-efficacy and students’ literacy learning 
outcomes. In particular, principal’s rating 
was deemed a variable which is not closely 
related to the students’ literacy learning  
attainment. It means that there is no direct 
correlation between principal’s rating and 
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the students’ literacy achievement in study. 
The reason why both variables allegedly do 
not interplay each other is that principals 
were not involved in teaching learning  
process, but they had significant influences 
on the teaching performance of the teachers 
because the principals are prominent figures 
who periodically monitor and assess their 
performance. 

 In this study, data were collected 
from 16 randomly selected secondary schools 
representing urban, suburban and rural areas 
in the Province of West Java Indonesia. To 
select participating schools, data collection 
was confined to rural, suburban, and urban  
areas of Bandung. To collect data from 
the subjects, scales, tests, interview, and  
classroom observation were used. As a whole, 
16 secondary school principals, 40 teachers, 
and 360 students were invited to voluntarily  
participate in this study. The principals 
had Principal’s Teacher Appraisal Scale to  
assess teacher teaching performance.  
Teachers completed Teacher Self-Efficacy 
Scale (TSES), consisting of Teacher General  
Efficacy Subscale and Teacher Literacy  
Efficacy Subscale, and Teacher Self-Appraisal 
Scale (TSAS). The students took reading 
and writing tests, and the school principals  
were invited to complete Principal’s  
Rating of Teacher Performance Scale (PRTPS). 
Data collected from research samples were 
then analyzed and interpreted to test the 
hypotheses by calculating correlational  
coefficients of the variables, path analysis 

was conducted on possible correlations  
between those variables. 

Research Results
 The study has resulted in noteworthy  
findings. In general, there was a weak  
correlation between teachers’ self-efficacy 
and students’ literacy learning achievement. 
In this case, teachers rated themselves highly 
in the self-efficacy scale, but they performed 
poorly in literacy teaching practices. Other 
findings show that teachers’ self-appraisal 
correlates positively and significantly with 
teacher’s general efficacy (r = .724) and 
with teachers’ literacy efficacy (r = .741). 
However, there is no strong correlation  
between this intervening variable with  
reading comprehension ability (r = -.139) 
and with writing competence (r = .094). 
Based on the results of a path analysis, the 
teachers’ self-appraisal made a significant  
contribution to the teachers’ general  
efficacy (r2=.724) and to the teachers’ literacy  
efficacy (r2=.741). However, this intervening  
variable contributed poorly to reading  
comprehension (r2=.056) and to writing  
ability (r2=.062). Hence, teachers’ self-
appraisal strongly correlated with teacher’  
self-efficacy beliefs and significantly  
contributed to them, but it failed to  
contribute significantly to the students’  
literacy learning achievement. Still on the 
basis of path analysis, the principal’s ratings 
could not make a considerable contribution 
to the teachers’ general efficacy (r2=.006) and 
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to the teachers’ literacy efficacy (r2=.003). It 
has also failed to contribute substantially to 
the results of the students’ literacy learning, 
with r2=.004 for reading ability and r2=.007 
for writing.

 In sum, both intervening variables 
of the research, teacher self-appraisal and 
principals’ rating of the teacher performance, 
proved to be contributive to the independent 
variable (teacher self-efficacy). They made 
a significant contribution to the teacher’s  
general efficacy (r2=.524) and to the  
teachers’ literacy efficacy (r2=.549). But they 
did not make the same contribution to the 
students’ literacy learning outcomes. They 
both contributed only r2=.025 to the reading 
comprehension, and r2=.017 to the writing 
skills.

Discussion
 Based on the above findings, there 
are several important points to be highlighted.  
Firstly, the weak correlation between  
teachers’ self-efficacy and students’ literacy 
learning achievement was possibly caused by 
a wide range of scores in the TSES and the 
students’ reading and writing tests. It means 
that high level of teachers’ self-efficacy  
did not result in high level of student  
achievement. From a statistical point of view, 
a likely explanation is that this situation could 
be also triggered by a wide range of scores 
which led to an abnormal distribution. 

 Secondly, teachers’ self-efficacy 

could embody its effects when it was realized  
in practice. Teachers should perform  
teaching behaviors that represent crucial 
elements of self-efficacy beliefs. There 
are a lot of teaching behaviors that are  
inf luent ia l to the student lea rning  
achievement. One behavior which is closely 
related to and commonly found effective in 
improving teaching and learning activities  
is modeling. Unfortunately, classroom  
observations did not discover the act of  
modeling openly performed by the teachers. 
If it existed, it might be rarely performed. 
In the interviews, teachers put forward two 
reasons why they did not act as a model 
in reading and writing for their students.  
Modeling could take them much time in 
preparation. It does make sense that teachers 
in the Indonesian school system face heavy 
curricular demands which do not enable 
them to spend much time preparing their 
instructional activities. And the textbook has 
provided them with everything they needed 
to present materials, including examples 
and exercises. It is the textbook that has 
become the model for the students. A heavy  
dependence on the textbook has turned 
teachers and students into passive rather than 
creative individuals. 

 To explain the unusual correlation 
between principal’s rating and teacher’s 
self efficacy, the third possible position 
can be proposed. Based on this finding, it 
makes sense that principal’s rating is a factor  
external to the teacher’s self-efficacy beliefs 
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and to the process of student learning reading 
and writing in the classroom. Although it has  
made a positive contribution to both  
dependent and independent variables, 
its effects are trivial. Unlike the teacher’s  
self-appraisal which represents the personal 
factor, the principal’s rating acting as an 
environmental factor was slightly influential 
on the teacher’s self-efficacy. Principal’s  
ratings were not a part of teacher’s  
self-efficacy beliefs and the principals were 
not aware of them, so there was a mismatch 
between their evaluation and the teachers’ 
beliefs systems. Secondly, despite reliable 
instrumentation, TSES and PRTPS measured 
two different constructs. It is true that there 
is always a triadic relationship, as theorized  
by Bandura (1997), between personal,  
behavioral, and environmental factors in 
arousing self-efficacy. However, in terms 
of the environmental factor in particular, a 
conclusion can be drawn from this research 
finding that the environmental factor has 
made a contribution to the teachers’ self-
efficacy, but its contribution may vary in 
level or strength. 

 Finally, teachers did not assess their 
self-efficacy beliefs objectively. They could 
have valued their beliefs higher than they 
really should have. In other words, they did 
not judge them realistically. It is not easy to 
rationalize this possibility due to a variety of 
factors. However, it is necessarily to confirm 
that it is not common among Indonesian  
teachers to conduct self-evaluative or  

egocentric acts. In this case, there could 
be a mismatch between cultural aspects 
of the teacher efficacy. Efficacy variable 
which came from Western culture may not 
match the Indonesian ‘teaching’ culture 
in particular. So that while the teachers  
scored high on the scale and their responses 
seemed appropriately reliable, this construct 
is seemingly far less valid in the Indonesian 
culture than expected.

Suggestions
 Based on the research findings, there 
are some important things to recommend. 
First, this present study might have revealed  
important information or data on the  
teachers’ self-efficacy beliefs and their  
correlations or contributions to literacy  
learning achievement, but more information 
still can be sought in some ways. A review 
should be done on the present research 
methodology and instrumentation. Due to the 
complexity of the construct, further research  
can also be directed to more specific  
aspects which are closely related to teacher  
performance and student achievement. 
Since study is only an initial attempt, school 
principals, teachers, university lecturers, 
and other practitioners are encouraged and  
recommended to conduct a further study 
of the links (if any) between teacher  
self-efficacy beliefs and classroom practices 
in Indonesian schools as a follow-up study 
prospect. 
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 Second, teachers are also encouraged  
to make attempts to develop their students’ 
self-efficacy since it can be an influential 
determinant of their learning outcomes. 
Third, teachers should know and understand 
their own self-efficacy beliefs and show 
and apply them in their instructional duties. 
Eliciting more information sources of self-
efficacy can be the best way of maintaining 
and developing their self-efficacy beliefs. 
Fourth, as instructional managers in school 
settings, principals are also encouraged to 
be aware of the importance of self-efficacy 
beliefs to the academic and professional 

development. In their capacity, they can be 
important sources of social persuasion which 
may stimulate teachers to maintain and 
promote their self-efficacy beliefs. Finally, 
teacher education programs, academic and 
professional pre-service or in-service, and 
school programs, should include and organize 
activities which can build up the teacher’s  
self-efficacy. More importantly, the  
designers of these programs should believe  
that the teachers’ achievement in the  
programs constitute an important source  
of information for the growth of teachers’ 
self-efficacy beliefs. 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และเจตคติ
ต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง
อินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา
และการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD
Comparisons of Learning Achievement, Analytical Thinking  
and Attitude toward A Course of Computer Subject for  
Matthayomsueksa 3 Students focusing Internet and Construct 
Webpage between Organization of CIPPA Model and STAD 
Learning Activities

ทิพพานุช ลีนาลาด1, เดชา จันทคัต2, นิคม ชมภูหลง3

Tippanut Leenalad1, Decha Jantakat2, Nikom Chomphulong3

บทคัดย่อ 
 การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) พฒันาแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปาและแบบกลุม่รว่ม
มอื STAD เรือ่งอนิเทอรเ์นต็และการสร้างเวบ็เพจ ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 
และหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 วิธี และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสามารถในการคดิวเิคราะห์และเจตคตติอ่การเรยีน ระหว่างกลุม่ทีจ่ดัการเรยีนรู ้2 วิธ ีกลุม่ตวัอยา่ง 
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา อำาเภอกุดบาก สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จำานวน 70 คน 2 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster 
random sampling) และจับสลากได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 จำานวน 35 คน เป็นกลุ่มทดลองที่1 
จัดการเรียนรู้แบบซิปปา และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 จำานวน 35 คน เป็นกลุ่มทดลองที่ 2 จัดการเรียนรู้
แบบ STAD เครือ่งมอืที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่1) แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปาและแผนการจดัการเรยีนรู ้
แบบกลุม่รว่มมอื STAD 2) แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 3) แบบทดสอบการคดิวิเคราะห ์4) แบบ
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2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
1 M. Ed. Candidate in Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Mahasarakham University
2 Assistant Professor, Faculty of Education, Mahasarakham University 
3 Director of Academic Affairs Mahasarakham Technical College
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วัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานใช้ Hotelling’s T2

 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

 1. แผนการจัดการเรียนรูแ้บบซปิปาและการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื STAD มปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ 86.50/88.64 และ 87.91/80.64 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7637 และ 0.6719 ตามลำาดับ 

 2. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิด
วเิคราะหแ์ละเจตคตติอ่การเรียน สงูกวา่นกัเรียนทีเ่รยีนดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื STAD 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำาสำาคัญ: การเรียนรู้แบบซิปปา การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
วิเคราะห์ เจตคติต่อการเรียน

 

Abstract 
 The purpose of this study were: 1) to develop the lesson plans of CIPPA Model and 
Student Team – Achievement Division (STAD) learning activities Entitled Internet and  
Construct Webpage for Matthayomsueksa 3 students, with efficiencies of 80/80, and to find 
out the effectiveness indices of two approaches, and 2) to compare learning achievement, 
analytical thinking competency, and attitude toward learning between students learned  
by two approaches. The sample used in this study consisted of two classrooms, of 70  
Matthayomsueksa 3 students attending Kutbakpatthanasueksa School, Amphoe Kudbak,  
undet the Office of Secondary Educational Service Area Zone 23, obtained through the  
cluster random sampling technique. They were divided by simple random sampling into two 
experimental groups, 35 students each: experimental group 1 of Mattayomsueksa 3/3 learned 
using CIPPA Model learning approach, and experimental group 2 of Mattayomsueksa 3/4 
learned using STAD learning approach. The instruments used in the study were: 1) plans for 
organization of CIPPA Model learning activities, and plans for organization of STAD learning 
activities, 2) learning achievement test, 3) analytical thinking test, and 4) a scale on attitude 
toward computer learning. The statistics used for analyzing the collected data ware mean, 
standard deviation, percentage, and Hotelling’s T2.

 The results of the study were as follows: 

 1. The plans for organization of CIPPA Model learning activities and the plans for 
organization of STAD learning activities had efficiencies of 86.50/88.64 and 87.91/80.64 and 
had effectiveness indices of 0.7637 and 0.6719, respectively.
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 2. The students who learned using the plans for organization of CIPPA Model  
learning activities showed higher learning achievement, analytical thinking and attitude 
toward computer learning than those who learned using the plans for organization of STAD 
learning activities at the .01 level of significance. 

Keywords: CIPPA model learning, STAD learning, learning achievement, analytical thinking, 
attitude toward learning

บทนำา
 ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นสาระ
การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยี มี
ทักษะการทำางาน ทักษะการจัดการ สามารถนำา
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้
ในการทำางานอย่างถูกต้องเหมาะสม คุ้มค่าและมี
คุณธรรม สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการ
ใหม่สามารถทำางานเป็นหมู่คณะ มีนิสัยรักการ
ทำางาน เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่องานตลอด
จนมคีณุธรรม จรยิธรรมและค่านยิมที่เป็นพืน้ฐาน 
ได้แก่ ความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดและอดทน อัน
จะนำาไปสู่การให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง 
และพึ่งตนได้ตามพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ร่วมมือและแข่งขันในระดับสากลในบริบทของ
สังคมไทย (กรมวิชาการ, 2545) 

 การจัดการเรียนการสอนและเทคนิคการ
สอนเป็นสิ่งที่จำาเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การ
เรียนและการสอนมีประสิทธิภาพ ถ้าผู้สอนมี
เทคนคิการสอนทีดี่ผู้เรยีนสามารถทีร่บัความรูจ้าก
ผู้สอนไปได้เติมประสิทธิภาพ เทคนิคการสอนที่
กำาลังเป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย นั่นก็คือ การ
จัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล (CIIPA Model) 
และการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD 

(Student Teams-Achievement Division) 

 การจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล 
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียนได้
แสวงหาความรู้ ทำาความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ 
ตีความ สร้างความหมายสังเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปความรู้ ตลอดทั้งฝึกตนเองให้มีวินัยและ
ความรับผิดชอบในการทำางาน โดยเน้นให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งทางด้านร่างกาย สติ 
ปัญญา อารมณ์และสังคม ลงมือปฏิบัติจริง 
ทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีบทบาท
ในการเรยีนรูใ้ห้มากทีส่ดุ จนเกดิความรูด้ว้ยตนเอง 
สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ (ทิศนา 
แขมมณี, 2548) จะเห็นว่า ผู้เรียนมีโอกาสเข้า
รว่มกจิกรรมการเรยีนการสอนอยา่งทัว่ถงึ ยดึกลุม่
เปน็แหลง่เรยีนรูท้ีส่ำาคญั โดยใหผู้เ้รยีนมโีอกาสได้
ปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม ยึดการค้นพบด้วยตนเอง
เป็นวิธีการสำาคัญ โดยครูผู้สอนพยายามจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นหาคำาตอบ
ด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่ม ทั้งนี้เพราะการค้นพบ
ความจริงใดๆ ด้วยตนเอง ผู้เรียนมักจะจดจำาได้ดี 
เน้นกระบวนการควบคู่กับผลงาน โดยส่งเสริมให้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ถึงกระบวนการต่างๆ ที่ทำาให้
เกดิผลงาน เน้นการนำาไปใชห้รอืประยกุตใ์ชใ้นชวิีต
ประจำาวัน การจัดการเรียนรู้แบบซิปปาสามารถ
พัฒนานักเรียนในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สูงขึ้น
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (สุมิตรา  
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บุตรศรีเมือง, 2550)

 การจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่ วมมือ
เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนให้ผู้เรียนเป็นก
ลุ่มเล็ก กลุ่มละประมาณ 3-5 คน โดยที่สมาชิก
มีความสามารถทางการเรียนที่แตกต่างกันผู้
เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รับผิดชอบการ
ทำางานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มร่วมกันเพื่อ
ให้งานกลุ่มประสบผลสำาเร็จโดยสมาชิกภายใน
กลุ่มต้องกระตุ้นสมาชิกคนอ่ืน และช่วยเหลือ
กัน ผู้เรียนทำางานร่วมกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใน
ตนเอง (กาญจนา ศิริมุสิกะ, 2543) วิธีการเรียน
แบบกลุ่มร่วมมือมีกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าความรู้ ฝึกปฏิบัติ
ด้วยตนเอง และมกีารทำางานรว่มกนัเปน็กลุม่ ชว่ย
เหลือ ซึ่งกันและกัน ทำาให้นักเรียนมีความเข้าใจ
ในบทเรียนและมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาท่ีเรียนมาก
ขึ้น ทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุก
ระดับความสามารถสงูขึน้ เพราะนกัเรยีนไดเ้รยีนรู้ 
และฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง มีการจัดกิจกรรมกลุ่ม
ให้นักเรียน (ทิศนา แขมมณี, 2530) การจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD ทำาให้นักเรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (กุหลาบ สีหาพงศ์, 2550)

 จากความสำาคัญของการจัดการเรียนรู้
แบบซิปปาและการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
STAD ซึ่งสามารถตอบสนองการศึกษาในปัจจุบัน
เป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และ
เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เรื่องอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้และเปน็แนวทางสำาหรบัครกูลุม่
การงานอาชีพและเทคโนโลยีและผู้ที่สนใจในการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชากลุ่มการงานอาชีพ

และเทคโนโลยีต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอินเทอร์เน็ต
และการสรา้งเว็บเพจ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา และ
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และหาดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 วิธี

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปทีี ่3 ระหวา่งกลุม่ทีเ่รยีนโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบ 
ซิปปา และการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
STAD

สมมุติฐานของการวิจัย
 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบซปิปา และการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื 
STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ 
และเจตคติต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์แตกต่าง
กัน

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุดบากพัฒนา
ศึกษา อำาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร จำานวน 
4 ห้อง มีจำานวนนักเรียน 140 คน กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ นักเรียน จำานวน 2 ห้อง คือ นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 จำานวน 35 คน เป็นกลุ่ม
ทดลองที่ 1 จัดการเรียนรู้แบบซิปปา และนักเรียน
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 จำานวน 35 คน เป็นกลุ่ม
ทดลองที่ 2 จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD 
ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random 
sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้นีม้ ี
5 ชนิด

 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
จำานวน 10 แผน

 2. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื 
STAD จำานวน 10 แผน 

 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ มีค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อตั้งแต่ .20 ถึง .69 และค่าความเชื่อ
มั่นทั้งฉบับเท่ากับ .79

 4. แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ ชนิด
ปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 20 ข้อ มีค่าความยาก
รายข้อตั้งแต่ .21 ถึง .68 ค่าอำานาจจำาแนกราย
ข้อ ตั้งแต่ .25 ถึง.83 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .62

 5. แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์แบบ Rubric Score ชนิด 5 อันดับ 
จำานวน 20 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .51 ถึง 
.87 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .97

การดำาเนินการวิจัย 
 1. ทดสอบกอ่นเรยีน (Pretest) ทัง้ 2 กลุม่ 
โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 2. ดำาเนินการสอนกลุ่มทดลองที่ 1 ด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา จำานวน 10 แผน 
แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาเรียน 20 ชั่วโมงและ
กลุ่มทดลองท่ี 2 ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ

กลุ่มร่วมมือ STAD จำานวน 10 แผน แผนละ 2 
ชั่วโมง รวมเวลาเรียน 20 ชั่วโมง

 3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทั้ง 2 
กลุ่ม ด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชุดเดิม แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ และแบบวัด
เจตคติต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบซิปปาและการจัดการเรียนรู้ 
แบบกลุ่มร่วมมือ STAD โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

 2. วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาและการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD โดยใช้สูตรคำานวณ
หาค่าดัชนีประสิทธิผล

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การคดิวิเคราะห ์และเจตคตขิองนกัเรยีน ระหว่าง
การจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปาและการจดัการเรยีนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ STAD โดยใช้ Hotelling’s T2

ผลการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา
และการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.50/88.64 และ 
87.91/80.64 มคีา่ดชันีประสทิธิผล เทา่กบั 0.7637 
และ 0.6719 ตามลำาดับ 

 2. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียน สูงกว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ STAD อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
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อภิปรายผล 
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้

 1.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
เรื่อง อินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
86.50/88.64 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนการสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการประเมินการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน ทั้ง 10 แผนคิดเป็น
ร้อยละ 86.50 และคะแนนจากการทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 
88.64 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 
และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ สามารถนำาไป
ใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้โดยใชร้ปูแบบการสอนแบบซปิปามหีลกั
การให้ผู้เรียนมีบทบาทสำาคัญในการเรียนรู้ มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งทางด้านร่างกาย สติ
ปัญญา อารมณ์ สังคม (ทิศนา แขมมณี, 2542) 
ทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ได้ผ่านกระบวนการสร้างอย่างเป็นระบบ เป็นขั้น
ตอนและมีวิธีการที่เหมาะสม คือ ศึกษาหลักสูตร 
เนื้อหาวิชา ตลอดจนเทคนิควิธีการสอนตาม
รูปแบบซิปปา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นยังผ่านกระบวนการ
หาประสิทธิภาพ โดยเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบ
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการทีป่รกึษา
วทิยานพินธ ์ตลอดจนผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์
ดา้นเนือ้หา ไดป้ระเมินความสอดคลอ้งชดัเจนและ
เหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ด้านสาระสำาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียน
รู้ การวัดและการประเมินผล ซึ่งโดยรวมทุกด้าน
แล้วแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพในระดับมาก 
และก่อนที่จะนำาแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลอง
ใช้กบักลุม่ตวัอยา่งจรงิ ไดผ้า่นการทดลองสอนกับ
นกัเรยีนที่ไม่ใชก่ลุม่ตวัอยา่ง เพือ่นำาสว่นทีบ่กพรอ่ง
มาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น จน
สามารถนำาไปใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ สอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของ พิไลวรรณ สถิต (2548) ได้
วิจัยเรื่องการพัฒนาแผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต (Geometric  
Transformation) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูป
แบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model) และรูป
แบบการสอนของ สสวท. พบว่า แผนการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.34/83.77 สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ สมหวัง บำารุงพันธุ์ (2552) 
ได้วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 เรื่อง ชนิดของคำา โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบ CIPPA กับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบ 4 MAT พบว่า แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปามีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 84.32/87.30 และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ สุพงษ์ บุษดี (2549) ได้วิจัยเรื่องการ
พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิป
ปา เรื่องกาพย์ยานี 11 ประกอบภาพสำานวน 
สุภาษิต และคำาพังเพย กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.66/82.14 

 1.2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
ร่วมมือ STAD เรื่องอินเตอร์เน็ตและการสร้าง
เว็บเพจ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ
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เท่ากับ 87.91/80.64 หมายความว่า นักเรียนได้
คะแนนการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานและ
การประเมินการปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน ทั้ง 
10 แผนคิดเป็นร้อยละ 87.91 และคะแนนจาก
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 80.64 แสดงว่า แผนการจัดการ
เรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มปีระสทิธภิาพสงูกวา่เกณฑ์
ที่กำาหนดไว้ และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
สามารถนำาไปใชส้อนได้อย่างมีประสทิธิภาพ เนือ่ง
มาจากการเรียนแบบ STAD ประกอบด้วยการนำา
เสนอข้อมูล การทำางานร่วมกันการทดสอบ การ
ปรับปรุงคะแนน และการตัดสินผลงานของกลุ่ม 
จากนั้นร่วมกันอภิปราย และนำาเสนอผลงานหน้า
ชั้นเรียน เมื่อสอนเสร็จนักเรียนจึงทำาแบบฝึก
ทักษะ นักเรียนมีความสนใจ ความกระตือรือร้น
และสนุกสนานในการทำาแบบฝึกทักษะแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่าน
กระบวนการสรา้งอย่างเป็นระบบเป็นข้ันตอน และ
มีวิธีการที่เหมาะสม คือ ศึกษาหลักสูตร เนื้อหา
วิชา ตลอดจนเทคนิควิธีการสอนตามรูปแบบ
ซิปปา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้าง
ขึ้นยังผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพ โดยเริ่ม
ตั้งแต่การตรวจสอบแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตลอดจนผู้
เชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณด์า้นเนือ้หา ไดป้ระเมนิ
ความสอดคลอ้งชดัเจนและเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรู้ในด้านสาระสำาคัญ จุดประสงค์
การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ การวัดและการประเมิน
ผล ซึ่งโดยรวมทุกด้านแล้วแผนการจัดการเรียนรู้
มีคุณภาพในระดับมาก และก่อนที่จะนำาแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 
ได้ผ่านการทดลองสอนกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อนำาส่วนท่ีบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ใหเ้หมาะสมมากย่ิงข้ึนจนสามารถนำาไปใชไ้ด้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ (ทศินา แขมมณ,ี 2542) สอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของ อุษา ยิ่งนารัมย์ (2552) พบว่า 
แผนการสอนแบบร่วมมือ (STAD) มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 85.83/86.22

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้

 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา
คอมพวิเตอรต์ามรปูแบบซปิปา เรือ่ง อนิเตอรเ์นต็
และการสร้างเว็บเพจ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7637 หรือคิดเป็น
ร้อยละ76.37 เนื่องจากการเรียนคอมพิวเตอร์ 
ตามรูปแบบซิปปา เป็นการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนมีบทบาท
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม กิจกรรมการเรียนรู้
เปิดโอกาสให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวนักเรียน นักเรียนได้สรุปความ
รู้ความเข้าใจด้วยตนเอง และนำาความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
การเรียนรู้ทำาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีตาม
มาเป็นการจัดกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนมีโอกาส
เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างทั่ว
ถึงและมากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ การที่นักเรียนมี
บทบาทเป็นผู้กระทำาจะช่วยให้นักเรียนเกิดความ
พร้อมและกระตือรือร้นที่จะเรียนอย่างมีชีวิตชีวา 
นักเรยีนมโีอกาสไดป้ฏิสมัพนัธ์กนัในกลุม่ ไดพ้ดูคยุ 
ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะ
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม
ของตนเองและผู้อื่น ครูจัดการเรียนการสอนที่ส่ง
เสริมให้นักเรียนได้ค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งนี้เพราะ
การค้นพบความจริงใดๆ ด้วยตนเองนั้น นักเรียน
สามารถจดจำาได้ดี และมีความคงทนในการ
เรียนรู้ มีการส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ถึง
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กระบวนการต่างๆ ที่ทำาให้เกิดผลงาน เน้นการนำา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือใช้ในชีวิตประจำาวัน  
(ทิศนา แขมมณี, 2542) สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ วชิราภรณ์ จตุรพรสวัสดิ์ (2552) พบว่า
ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
CIPPA มีค่าเท่ากับ 0.5540 หรือคิดเป็นร้อยละ 
55.40 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมหวัง  
บำารุงพันธุ์ (2552) พบว่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เรือ่งชนดิของคำาตาม มีคา่เทา่กับ 0.8098 แสดงวา่
นักเรียนมคีวามก้าวหนา้ในการเรยีนรอ้ยละ 80.98

 2.2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
เรื่องอินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 
0.6719 หรือคิดเป็นร้อยละ 67.19 เนื่องจากผู้
วิจัยได้ดำาเนินการปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ศึกษาคู่มือครู ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
และรวบรวมปัญหาด้านการเรียนการสอน เพื่อนำา
มาวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งเนือ้หา มาตรฐาน
การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเวลา
เรียน ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD และได้ผ่าน
กระบวนการกลั่นกรอง ตรวจสอบแก้ไขจากคณะ
กรรมการควบคมุวทิยานพินธ ์ตลอดจนผูเ้ชีย่วชาญ 
นำาผลจากการทดลอง (try-out) ไปปรับปรุงก่อน
การทดลองสอนจรงิเพือ่ใหแ้ผนการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากขึ้น รวม
ทั้งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ได้เน้นให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการในการ
ทำางานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ความคิดของตนเอง 
นักเรียนได้เรียนในสิง่ทีต่นเองสบืคน้ และไดล้งมือ

ปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีเพื่อนและครู
เป็นผู้ติดตามผลงานและช่วยกันแก้ไขข้อบกพร่อง 
จึงเป็นสาเหตุให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากการ
สืบค้นได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการนำาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับ
นักศึกษากลุ่มทดลองทำาให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุขสนุกสนานและได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
(วรรณทิพา รอดแรงค้า, 2541)

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียน
รู้แบบซิปปา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิด
วิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียน หลังเรียน สูง
กว่านักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบ STAD อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจาก 
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา นอกจาก
ทำาให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายแล้ว ยังได้
พัฒนาสติปัญญา อารมณ์ และสังคมอย่างเหมาะ
สม ซึ่งช่วยให้นักเรียนตื่นตัว (active) สามารถ
รับรู้และเรียนรู้ได้อย่างดี ผลที่ได้รับคือนักเรียน
เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียน สามารถอธิบาย 
ชี้แจง ตอบคำาถามได้ดี นอกจากนั้นยังได้พัฒนา
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์การ
ทำางานเป็นกลุ่ม การสื่อสาร รวมทั้งเกิดความใฝ่รู้  
(ทิศนา แขมมณี, 2553) สอดคล้องกับผลการวิจัย 
เรนนคิม ศรพีนัธช์าต ิ(2549) ที่ไดเ้ปรยีบเทยีบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถ
ในการให้เหตุผลและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา
กับการเรียนตามรูปแบบ สสวท. พบว่านักเรียน
ที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ซิปปามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนความสามารถ
ในการให้เหตุผล และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  
สูงกว่านักเรียนที่เรียนตามรูปแบบ สสวท. อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

 1.1 ครูควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรม
มากที่สุดและทั่วถึงทุกคน โดยให้นักเรียนได้ใช้
ทักษะกระบวนการต่างๆ ในการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ เพื่อให้สามารถค้นพบความรู้ สร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดจนการกระตุ้นให้
นักเรียนกล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น
ออกมาแมว้า่จะเปน็ความคดิเห็นทีแ่ตกตา่งกัน หรอื
ไม่ถูกต้อง เพื่อนำาไปสู่การอภิปรายและการสรุปที่
ถูกต้อง

 1.2 ควรสร้างบรรยากาศในการเรียน
รู้ภายใต้ความเป็นกันเองระหว่างครูผู้สอนและ
ผู้เรียน บรรยากาศการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ระหว่างผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักการและทฤษฎี
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ 
STAD 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรนำารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CIPPA และการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ไปใช้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอื่นเพื่อยืนยัน
ประสิทธิภาพ

 2.2 ควรนำาการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 
CIPPA และ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
รว่มมอื STAD ไปจดักจิกรรมในกลุม่สาระการเรยีนรู ้
อื่นๆ
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
A Comparisons of Learning Achievement, Analytical Thinking  
and, Science Process Skill of Matthayomsuksa 2 Students  
Between Socioscientific Issues-based Learning and 7E Inquiry 
Learning Activities.

พรทิวา ปลัดศรีช่วย1, อาจินต์ ไพรีรณ2, ปัทมาวดี เงินจันทร์3

Porntiwa Paladsrichuai1, Ajin Phairiron2, Pattamavadee Ngoenjun3 

บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การคดิวิเคราะห ์และ
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปทีี ่2 ดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ 
Socioscientific ระหวา่งกอ่นและหลงัเรยีน 2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การคดิวิเคราะห์ และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความ
รู้ 7 ขั้น ระหว่างก่อนและหลังเรียน และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และ
ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ระหวา่งการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ Socioscientific และ
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 
2554 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จำานวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 82 
คน ได้มาจากการสุ่ม แบบกลุ่ม (cluster random sampling) จับสลากได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หอ้ง 2/7 จำานวน 40 คน เปน็หอ้งทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ Socioscientific และ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/9 จำานวน 42 คน เป็นห้องที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
วทิยาศาสตร ์เรือ่งโลกและการเปลีย่นแปลง ดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ Socioscientific 

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2,3 อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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และ แบบสบืเสาะหาความรู ้7 ข้ัน 2) แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 3) แบบวัดการคดิวิเคราะห ์4) แบบ
วดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์สถติทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่ง
เบนมาตรฐาน และ การทดสอบสมมติฐานใช้ Hotelling’s T2 

 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

 1. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ สูงกว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ 7 ขั้น อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียน ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ สูงกว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำาสำาคัญ: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

Abstract
 This study aimed to compare learning achievement, analytical thinking, and science 
process skill of the students who learned using organization of Socioscientific Issues-based  
learning, and the students who learned using organization of 7E inquiry learning  
activities between before learning and after learning, to compare learning achievement,  
analytical thinking, integrate science process skills of Matthayomsueksa 2 students between 
organization of Socioscientific Issues-based learning and 7E inquiry learning. The sample  
used in this study consisted of 82 Matthayomsueksa 2 students from 2 classrooms at  
Nongbuadaengwittaya School, Nongbuadaeng distric, Chaiyapoom province in the second 
semester of academic year 2011, obtained using the cluster random sampling technique.  
The students were assigned to experimental group 1 with 40 students who learned using  
organization of Socioscientific Issues-based learning and experimental group 2 with 42 students 
who learned using organization of 7E inquiry learning. The instruments used in the study were 
plans for organization of Socioscientific Issues-based learning and plans for organization of 
7E inquiry learning, 6 plans. The instruments used in the study were: 1) plans for organization 
of Socioscientific Issues-based learning and organization of 7E inquiry learning activities,  
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2) an achievement test, 3) a test of analytical thinking ability, and 4) a test of science process 
skill. Hypotheses were tested using Hotelling’s T2. 

 The study findings were as follows;

 1. The students who learned using organization of Socioscientific Issues-based learning 
had learning achievement, analytical thinking and science process skill after learning than 
before learning. 

 2. The students who learned using organization of 7E inquiry learning activities had 
learning achievement, analytical thinking, and science process skill after learning than before 
learning. 

 3. The students who learned using an organization of Socioscientific Issues-based 
learning had higher learning achievement, analytical thinking than those who learned using 
an 7E inquiry learning activities at the .05 level of significance. The students who learned using 
an 7E inquiry learning had higher science process skill than those who learned the students 
who learned using an organization of Socioscientific Issues-based learning at the .05 level 
of significance.

Keywords: Organization of Socioscientific Issues-based learning, Organization of 7E inquiry 
learning activities, achievement, analytical thinking, science process skill.

บทนำา
 วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนา
วิธีคิดท้ังความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความคิดวิเคราะห์ มีทักษะสำาคัญใน
การค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถ ในการแก้
ปัญหาอย่างเป็นระบบ ดังนั้น ทุกคนจึงจำาเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะ
มีความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้น และสามารถนำาความรู้ไปใช้อย่าง
มีเหตุผลสร้างสรรค์และมีคุณธรรม (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551) การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์มีปัญหาเกิดจากหลายด้าน ทั้ง
จากวิธีการสอนที่ไม่เหมาะสมกับผู้เรียน ทำาให้
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

เปน็ไปไดไ้มม่ากพอ การจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนจงึตอ้งใหน้กัเรยีนไดม้สีว่นในการสรา้งความรู ้
ปรบัปรงุความรู ้ตลอดจนแกไ้ขเปลีย่นแปลงความรู้
ทีม่อียูแ่ลว้พรอ้มกบัใหน้กัเรยีนไดใ้ชค้วามคดิ ปรบั
เปลี่ยนความคิด ตลอดจนสร้างแนวความคิดใหม่
เพิ่มขึ้น (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2545)

 แนวคิดประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์ (Socioscientific issued-based) 
หมายถึง ประเด็นซึ่งกำาลังเป็นที่ถกเถียงกันใน
สังคมอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม
ของแนวคิด กระบวนการและเทคโนโลยีทาง
วิทยาศาสตร์ (Sadler, 2002) ได้มีการนำาไปใช้
กับการศึกษาทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นไปจนถึงระดับอุดมศึกษา (Sadler, 2002) 
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เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องผู้เรยีนในหลายๆ ด้าน เชน่ 
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง (Pedretti, 
1999; Lewis, 2003) ทักษะการตัดสินใจและลง
ความเหน็ (Lewis, 2003) ทักษะและความสามารถ
ในการอภปิรายอยา่งเปน็เหตเุปน็ผลมหีลกัการทาง
วิทยาศาสตร์และมีหลักฐานประกอบ (Sadler, 
2000; Sadler and Zeidler, 2003) ทักษะการตั้ง
คำาถามและตอบคำาถาม (Pedretti, 1999; พินิจ 
ขำาวงษ์, 2551) ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นจุดประกายความคิด  
2) ขั้นวิเคราะห์ปัญหา 3) ขั้นค้นหาประสบการณ์ 
4) ขั้นจัดโครงสร้างแนวคิดใหม่ และ 5) ข้ัน
ประยุกต์แนวคิดใช้และพัฒนา 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ 7 ขั้น เป็นการสอนที่เน้นกระบวนการ
แสวงหาความรู้ที่ช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความ
จริงต่างๆ ด้วยตนเอง (ภพ เลาหไพบูลย์. 2540) 
Eisenkraft (2003) กล่าวว่า การสอนตามแบบ
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ันเป็นการสอนที่เน้นการ
ถ่ายโอนการเรียนรู้และความสำาคัญเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบความรู้เดิมของเด็ก เป็นสิ่งท่ีครูละเลย
ไม่ได้และการตรวจสอบความรู้พื้นฐานเดิม มี 
ขัน้ตอน ดงันี ้1) ขัน้ตรวจสอบความรูเ้ดมิ 2) ขัน้เรา้
ความสนใจ 3) ขั้นสำารวจและค้นหา 4) ขั้นอธิบาย  
5) ขั้นขยายความรู้ 6) ขั้นประเมินผล 7) ขั้นนำา
ความรู้ไปใช้ รูปแบบการสอนเน้นการถ่ายโอน
การเรียนรู้และให้ความสำาคัญกับการตรวจสอบ
ความรู้เดิมของนักเรียน นักเรียนจะสร้างความ
รู้จากพื้น ความรู้เดิมที่มี ทำาให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมายและไม่เกิดแนวความคิดที่ผิด
พลาด(Bransford & Cocking. 2000) นอกจากนี้ 
ยังสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจำาวันได้ การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ เน้นให้นักเรียนเป็นผู้ควบคุมหรือ

นำาตนเองในการทำากิจกรรม (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม. 
2545) ทำาใหน้กัเรยีนมคีวามกา้วหนา้ในการเรยีนรู ้
เพิ่มขึ้น (ทิพาพร พลสามารถ. 2547)

 จากแนวคิดและผลการวิจัย ชี้ ให้เห็น
ว่า แนวคิดประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์ (Socioscientific issued-based) 
เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ทำาให้ผู้เรียนได้ เรียน
รู้วิทยาศาสตร์จากสถานการณ์ในชีวิตจริงและ
เห็นความมีอยู่จริงและความเกี่ยวข้อง ของ
วิทยาศาสตร์ในชีวิตจริง ส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ขั้นสูงและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้าง
เสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
ผู้เรียนในหลายๆ ด้าน และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เป็นรูปแบบ
การสอนเน้น การถ่ายโอนการเรียนรู้และให้ความ
สำาคัญกับการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน 
นักเรียนจะสร้างความรู้จากพื้นความรู้เดิมที่มี 
ทำาใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมายและไมเ่กดิ
แนวความคิดที่ผิดพลาด ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครู 
ผูส้อนวิทยาศาสตร ์พบว่ามขีอ้จำากดัหลายประการ
เกีย่วกบัการจดักระบวนการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตรใ์น
โรงเรยีน ประกอบกบัรายงานสรปุผลการประเมนิ
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา พบว่า ผลการ
ประเมินการคิดวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

 จากสภาพปญัหาดงักลา่ว ผูวิ้จยัจงึมคีวาม
สนใจที่จะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 การคิดวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดการ
เรยีนรูต้ามแนวคดิ Socioscientific และการจดัการ
เรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้7 ขัน้ เพือ่เปน็แนวทาง
สำาหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ในการ จัดการ เรี ยนการสอนใ ห้ดำ า เ นินไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน การคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียน
รู้ตามแนวคิด Socioscientific 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน การคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน การคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามแนวคิด 
Socioscientific และแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
อำาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2554 จำานวน 379 คน จำานวน 10 
ห้องเรียน ซึ่งจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2/7 จำานวน 40 คน และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2/9 จำานวนนักเรียน 42 คน รวมทั้งสิ้น 82 คน 
ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random 
sampling)

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิด Socioscientific และแบบสืบเสาะ 
หาความรู้ 7 ขั้น รูปแบบละ 6 แผน 

 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าความ
ยาก (p) ตั้งแต่ 0.41 ถึง 0.75 มีค่าอำานาจจำาแนก
รายข้อ (r) ตั้งแต่ 0.29 - 0.90 และค่าความเชื่อ
มั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 

 3. แบบวดัการคดิวเิคราะห ์ชนดิเลอืกตอบ 
4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าความยากรายข้อ 
ตั้งแต่ 0.36 - 0.71 ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ ตั้งแต่ 
0.23 - 0.79 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
0.77 

 4. แบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 
30 ข้อ มีค่าความยาก ตั้งแต่ 0.36 - 0.71 ค่า
อำานาจจำาแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.25 - 0.58 ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.83

 วิธีดำาเนินการวิจัย

 1. ทดสอบก่อนเรียน ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดการ
คิดวิเคราะห์และแบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

 2. ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific และนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2/9 จัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น รูปแบบละ 18 ชั่วโมง

 3. ทดสอบหลังเรียน ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดการ
คิดวิเคราะห์และแบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ชุดเดิม

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์  การคิด วิ เคราะห์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
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แนวคิด Socioscientific โดยใช้ Hotelling’s T2 

 2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ การคิดวิ เคราะห์ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียน
และหลงัเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ เรยีนรูแ้บบ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น โดยใช้ Hotelling’s T2 

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific 
และแบบสบืเสาะหาความรู้ 7 ขั้น หาความสัมพนัธ์
ระหว่างตัวแปรตาม โดยใช้สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน เปรียบเทียบวิธีการเรียนรู้เป็นรายคู่ โดยใช้  

Hotelling’s T2 และ Univariate Testing เปรียบ
เทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ การคิด
วิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ผลการวิจัย 
 1. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ดังตาราง 1

ตาราง 1 ผลการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคะแนนกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนของผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีน การคิดวเิคราะห์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ของนักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific (Multivariate Tests)

 ตัวแปร สถิติทดสอบ Value Hypothesis df Error df F Sig
การวัด  Pillai’s Trace .947 3.000 76.000 4.562 .000
(Pretest - WiLks’Lambda .053 3.000 76.000 4.562 .000
Posttest) Hotelling’s Trace 18.008 3.000 76.000 4.562 .000

  Roy’s Largest Root 18.008 3.000 76.000 4.562 .000

 จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ระหว่างคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียน ของ
นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม
แนวคิด Socioscientific แตกต่างกัน อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยใช้ Univariate Testing เมื่อ
ทดสอบแยกทลีะตวัแปร พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน การคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวน การ
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่เรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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 2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดังตาราง 2

ตาราง 2 ผลการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคะแนนกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนของผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีน การคดิวเิคราะห ์และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการ

จัดกิจกรรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 

 ตัวแปร สถิติทดสอบ Value Hypothesis df Error df F Sig
การวัด  Pillai’s Trace .938 3.000 80.000 4.019 .000
(Pretest - WiLks’Lambda .062 3.000 80.000 4.019 .000
Posttest) Hotelling’s Trace 15.072 3.000 80.000 4.019 .000

  Roy’s Largest Root 15.072 3.000 80.000 4.019 .000

 จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ระหวา่งคะแนนกอ่นเรยีนหลงัเรยีน ของนกัเรยีน
ทีเ่รยีนดว้ยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบสบืเสาะ
หาความรู้ 7 ขั้น แตกต่างกันอยา่ง มีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยใช้ Univariate Testing เมื่อ
ทดสอบแยกทีละตวัแปร พบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 3. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ สูงกว่านักเรียน
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น และนักเรียนที่เรียนด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 
ขั้น มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สูงกว่า
นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม
แนวคดิ Socioscientific อยา่งมนัียสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05 ดังตาราง 3 – 6
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ตาราง 3 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ และทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

 ความสัมพันธ์ ผลสัมฤทธิ์ คิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ - .633** .688**
การคิดวิเคราะห์ - - .403**
ทักษะกระบวนการ - - -

ทางวิทยาศาสตร์

 จากตาราง 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
การคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กันทั้งสามตัวแปร 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตาราง 4 ผลการทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม 

สถิติทดสอบ Value Hypothesis df Error df F sig
Pillai’s Trace .541 3.00 78.00 30.621 .000

WiLks’Lambda .459 3.00 78.00 30.621 .000

Hotelling’s Trace 1.178 3.00 78.00 30.621 .000

Roy’s Largest Root 1.178 3.00 78.00 30.621 .000

 จากตาราง 4 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Socioscientific และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทำาการทดสอบ 
Univariate Testing ว่าตวัแปรตามของการเรยีนรู้ 
ทั้ง 2 วิธี แตกต่างกันที่ตัวแปรใด ดังตาราง 5
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ตาราง 5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม (Univariate Testing)

 ตัวแปรตาม SS df MS F p
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน .195 1 .195 .058 .810
การคิดวิเคราะห์ 71.571 1 71.571 26.767 .000

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  22.948 1 22.948 7.135 .009

 จากตาราง 5 พบว่านักเรียนที่ เรียน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด  
Socioscientific และนักเรียนที่เรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน มีความ
สัมพันธ์กัน แต่มีการคิดวิเคราะห์ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตาราง 6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์

และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม 

  วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผลการศึกษา คะแนนเต็ม ตามแนวคิด Socioscientific การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น

   N  S.D. n  S.D.
ผลสัมฤทธิ์  30 40 23.05 1.66 42 22.95 1.98
ทางการเรียน
การคิดวิเคราะห์  30 40 22.75 1.57 42 20.88 1.70
ทักษะกระบวนการ 30 40 21.27 1.68 42 22.33 1.90

ทางวิทยาศาสตร์

 จากตาราง 6 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Sociosci-
entific มคีา่เฉลีย่ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การ
คิดวิเคราะห์ มากกว่านักเรียน ที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
แตม่สีว่นเบีย่งเบนมาตรฐานนอ้ยกวา่ และนกัเรยีน

ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
มากกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific 
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อภิปรายผล
 1. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกวา่กอ่น
เรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัย
เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อ 1 อาจเนื่องมาจากใน
การจัดการเรียน การสอนในแต่ละครั้ง นักเรียน
ได้ศึกษาวิเคราะห์ และวิพากษ์วิจารณ์ความรู้จาก
ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมที่กำาหนดให้ หลัง
จากนั้น นักเรียนจะศึกษาความรู้จากใบความรู้
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ พร้อมกับการทำากิจกรรม
จากใบกิจกรรม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นลักษณะ การจัดการ
เรียนรู้ท่ีแปลกใหม่ ทำาให้นักเรียนเกิดความสนใจ 
กระตือรือร้น ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ในการมุ่งม่ัน
ทำางาน ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
วเิคราะห ์และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บุญเพ็ง ขวัญ
ทอง (2553) ได้ทำาการศึกษาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม 
เรื่อง ภาวะโลกร้อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Sociosci-
entific พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ ชิณวัฒน์ ภูดรโพธิ์ (2553) ได้
ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดประเดน็วทิยาศาสตรกั์บสงัคม Socio-
scientific เรื่อง ปิโตรเลียม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
พบวา่ นกัเรยีนมคีะแนนทางการเรยีนหลงัเรยีน สงู
กวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
สอดคล้องกับ ประเวศ วะสี (2548) ที่กล่าวว่า ใน
การเรยีนรูต้อ้งให้นกัเรยีนได้มีโอกาสฝึกคดิ ฝึกตัง้

คำาถาม เพราะคำาถามเปน็เครือ่งมอืในการไดม้าซึง่
ความรู ้ควรใหผู้เ้รยีนฝกึการถาม -ตอบ ซึง่จะชว่ย
ให้ผู้เรียนเกิดความแจ่มแจ้งในเรื่องที่ศึกษา รวม
ทัง้ไดฝ้กึการใชเ้หตผุล นกัเรยีนไดท้ำากจิกรรมดว้ย
การคิดในระดับสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ ซึ่งในการเรียนแต่ละครั้งจะต้องระดม
ความคดิรว่มกนัในการแกป้ญัหาอยูต่ลอดเวลา นับ
ว่าเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมายและสัมพันธ์
กับชีวิตจริง สอดคล้องกับแนวคิดของล้วน สาย
ยศ และอังคณา สายยศ (2539) ที่กล่าวว่า การ
คดิวิเคราะหเ์ปน็ความสามารถในการแยกแยะเพือ่
หาส่วนย่อยๆ ของเหตุการณ์ เรื่องราวหรือเนื้อหา
ต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีความสำาคัญอย่างไร 
อะไรเปน็เหตอุะไรเปน็ผล และทีเ่ปน็อยา่งน้ันอาศยั
หลักการอะไร 

 2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อ 2 เนื่องจาก
นกัเรยีนทบทวนความรูเ้ดมิจากการดวิูดทีศัน ์ภาพ 
โปสเตอร์ การสาธิต การซักถาม มีการทดลอง
อย่างง่ายเพื่อเร้าความสนใจ นักเรียน แบ่งกลุ่ม 
5-6 คน ร่วมกันศึกษาข้อมูล ทำาการ ทดลองแล้ว
บันทึกผล นำาผลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุป อธิบาย
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำาวัน ประเมินผลการทำา
กิจกรรมทุกขั้นตอน นำาความรู้ที่ได้ไป ประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำาวัน (ประสาท เนืองเฉลิม. 2550) 
จากกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
7 ขั้นเน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้ และให้ความ
สำาคัญ เกี่ยวกับการตรวจสอบความรู้เดิมของเด็ก 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูละเลยไม่ได้ และการตรวจสอบ
ความรู้พื้นฐานเดิมของ เด็กจะทำาให้ครูค้นพบว่า
นักเรียนต้องเรียนรู้อะไรก่อน ก่อนที่จะเรียนรู้
ในเน้ือหาบทเรียนน้ันๆ ซ่ึงจะช่วยให้เด็กเกิดการ
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เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Eisenkraft, 2003  
อ้างถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม, 2550) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของลัดดาวรรณ อิ่มอ้วน (2550) ได้
เปรยีบเทยีบคะแนนการเรยีนวทิยาศาสตร ์การคดิ
วเิคราะห ์และเจตคตเิชงิวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น พบ
ว่า นักเรียนมีคะแนนการเรียนวิทยาศาสตร์การ
คิดวิเคราะห์ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ระหว่าง
กอ่นเรยีนกบัหลงัเรยีนแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถติท่ีิระดับ .01 โดยมคีะแนนหลงัเรยีนสงูกว่า
กอ่นเรยีนทัง้สามตวัแปร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
เฉลิมพล ตามเมืองปัก (2551) ได้เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิด
วเิคราะห ์และเจตคตเิชงิวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีน
ที่ เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น กับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 

 3. นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific และ นักเรียน
ทีเ่รยีนโดยการจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ
หาความรู ้7 ขัน้ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การคิด
วเิคราะห ์และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
แตกตา่งกนั อยา่ง มนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
เปน็ไปตามสมมตฐิานขอ้ 3 โดยนกัเรยีนทีเ่รยีนโดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Sociosci-
entific มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน การคดิวเิคราะห์ 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า นักเรียนที่เรียนโดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 
ขั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยลักษณ์ วงษ์

ศรี (2553) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การคิดวิเคราะห์ และเหตุผลเชิงจริยธรรม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific 
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า 
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคดิ Socioscientific มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียน การคิดวิเคราะห์ และเหตุผลเชิงจริยธรรม
สูงกว่า นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารี วรรณอ่อน 
(2553) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การ
คิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็น
ฐาน (BBL) กับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด So-
cioscientific พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Socioscientific ให้คะแนนผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ยและการคิดวิเคราะห์เฉลี่ยสูงกว่า อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 สำาหรบันกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่านกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
ตามแนวคิด Socioscientific ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
7 ขั้น เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะนำาไปสู่
การสรา้งองคค์วามรูท้างวิทยาศาสตรข์องนกัเรยีน 
ตามทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ เป็นกระบวนการที่
นักเรียนต้องมีการสืบค้นสำารวจ ตรวจสอบและ
ค้นคว้าด้วยวิธีต่างๆ จนกระทั่งได้คำาตอบหรือหรือ
ความความรู้ ซึ่งจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้
ของนักเรียนเองได้ เน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้ 
และให้ความสำาคัญ เกี่ยวกับการตรวจสอบความ
รู้เดิมของเด็ก ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูละเลยไม่ได้ และการ
ตรวจสอบความรู้พื้นฐานเดิมของ เด็กจะทำาให้ครู
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ค้นพบว่านักเรียนต้องเรียนรู้อะไรก่อน ก่อนที่จะ
เรียนรู้ในเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Eisenkraft, 
2003 อ้างถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม, 2550) มี
กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
ไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพ มทีกัษะในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถนำา
วิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอน จึงทำาให้นักเรียนมีความสนใจ
กระตือรือร้น นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ความรู้ ทักษะและสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ จึง
ทำาให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มากกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิด Socioscientific 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการทำาการวิจัยครั้ง 
ต่อไป

 1. ควรนำาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิด Socioscientific และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ไปใช้กับ
เนื้อหาอื่นในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นต่างๆ เพื่อ
ศึกษาว่าวิธีการสอนน้ีเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
กบัเนือ้หาใด ระดบั ชัน้ใด ว่าจะสามารถพฒันาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร

 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับตัวแป
รอื่นๆ เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิด เชิงวิพากษ์ 
เจตคติเชิงจริยธรรม พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
ความรู้เชิงจริยธรรม เป็นต้น
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และการคิดวิเคราะห์ ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา
และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
Comparison of Learning Achievement, Skills in Scientific 
Process, and Analytical Thinking between CIPPA Learning  
Facilitation Approach and Project Learning Facilitation  
Approach, Scientific Learning Content Unit on the Diversity 
of Organisms, Matthayomsuksa 3 Students.

ปิ่นฤทัย ทองคำา1, สมทรง สิทธิ2, จิรภา เพชรสม3

Pinrutai Thongkum1, Somsong Sitti2, Jirapa Phetsom3

บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมาย เพือ่ 1) พฒันาแผนการจัดการเรยีนรูแ้บบซปิปา และแบบโครงงาน 
เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 75/75 2) หาดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาและแบบโครงงาน เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ การคิด
วเิคราะหร์ะหวา่งการจัดการเรียนรูแ้บบซปิปา และแบบโครงงานกลุม่ตวัอยา่งเปน็นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนายูง อำาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2554 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(cluster random sampling) กลุ่มที่1 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำานวน 23 คน เรียนโดย
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และกลุ่มที่ 2 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จำานวน 23 คน เรียน
โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา  
2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบวัดการคิดวิเคราะห์ 

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1 M.Ed. Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Mahasarakham University 
2 Lecturer, Faculty of Education, Mahasarakham University 
3 Lecturer, Faculty of Science, Mahasarakham University
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5) แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์สถติทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู คอื รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานด้วย Hotelling’s T2

 ผลการวิจัยพบดังนี้ 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา และแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.91/75.54 และ 
89.58/81.79 ตามลำาดับ 

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
โครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  
มีค่าเท่ากับ 0.5879 และ 0.6610 ตามลำาดับ

 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และการคดิวิเคราะหส์งูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยวิธกีาร
จัดการเรียนรู้แบบซิปปา อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกกรณี

คำาสำาคัญ: กจิกรรมการเรยีนรู ้การจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา การจัดการเรยีนรูแ้บบโครงงาน ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

Abstract 
 The objectives of this study were to: 1) develop the CIPPA learning facilitation plans 
and the project learning facilitation plans on the topic of Biodiversity based on the criterion 
of 75/75, third year lower secondary school 2) find out the effectiveness index of the CIPPA 
learning approach and the project learning facilitation approach 3) compare the learning 
achievement, science process skills, and analytical thinking between the two approaches. The 
sample consisted of Mathayomsuksa 3 students academic year 2011 class 3/1 with 23 students 
learned by project learning facilitation approach and class 3/2 with 23 students learned by 
CIPPA learning approach. They were obtained by cluster random sampling. Research tools 
in this study were: 1)the CIPPA learning facilitation plans 2) the project learning facilitation 
plans 3) the scientific learning achievement multiple choice test paper 4) the analytical 
thinking test 5) the scientific process skills multiple choice test papers. Percentage, mean, 
and standard deviation were used for the statistical treatment. Besides, Hotelling’s T2 was 
used for hypothesis testing. Results of the study revealed as following:

 1. The CIPPA learning facilitation plan and the project learning facilitation plan on the 
topic of Biodiversity had an effiective values of 81.91/75.54 and 89.58/81.79, respectively.
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 2. The effectiveness indexes of the CIPPA learning facilitation plan the project learning 
facilitation plan were 0.5879 and 0.6610, respectively.

  3. The students learning through the project learning indicated more learning  
achievement , scientific process skills and analytical thinking than those students the CIPPA 
learning with a statistical significance level at 0.05 in all cases.

Keywords: The learning activity, The CIPPA learning, The project learning, Learning  
achievement, Analytical thinking, Scientific process skills.

บทนำา
 วิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียน
รู้ หลักในโครงสร้ างหลักสูตรการศึกษา ข้ัน 
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และเป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับโลกธรรมชาติ (natural word) ซึ่งมีการ
เปลีย่นแปลงตลอดเวลาทำาใหค้รผูู้สอนตอ้งจดัการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย สร้างสถานการณ์ให ้
ผู้เรียนได้ฝึกการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ เพื่อ
ใหผู้เ้รียนเกดิความรูค้วามจำาทีค่งทน และสามารถ
นำาความรูไ้ปเชือ่มโยงกับการดำารงชวีติได้ (สถาบนั 
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2546) 

 การคิดวิ เคราะห์ เป็นการคิดอย่าง
รอบคอบ มีเหตุผลที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดย
การจำาแนกแจกแจงองค์ประกอบและหาความ
สัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบนั้นเพื่อสรุปและ
พิจารณาตัดสินและอาจบอกได้ว่ามีแนวโน้มไปใน
ทางใด ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์
ในการอธบิายเหตกุารณต์า่งๆทีเ่กดิขึน้ไมว่า่จะเปน็
ในด้านการเรียน เช่นอธิบายผลการทดลอง หรือ
อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจำาวัน การ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน สิ่งเหล่า
นี้นักเรียนจะต้องมีการคิดวิเคราะห์หาเหตุผลที่
เกิดขึ้น ซึ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยัง

ขาดการคิดวิเคราะห์ส่งผลต่อการเรียนการสอน
ทำาให้นักเรียนขาดความรู้ความจำาในเนื้อหาวิชา
ด้วย ดังผลการประเมินภายนอกจากสำานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ดา้นผูเ้รยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของโรงเรยีน
บา้นนายงู ในมาตรฐานที ่4 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 
มคีวามคดิสรา้งสรรค ์คดิไตรต่รองและมวิีสยัทศัน ์
จากการประเมินผล ได้รับการประเมินผลอยู่ใน
ระดับคุณภาพพอใช้ (โรงเรียนบ้านนายูง, 2551)

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น
ความสามารถของบุคคลในด้านการปฏิบัติ การ
คิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล สามารถนำาความ
รู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรจ์ะทำาให้นักเรยีนมผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนสงูขึน้จะตอ้งอาศยัทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ จึงจะทำาให้นักเรียนสามารถ
แสวงหาความรู้หรือสามารถสรุปความรู้ที่ได้รับ
เชื่อมโยงกับชีวิตประจำาวัน หรือวิชาอื่นได้ แต่ใน
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นักเรียนยัง
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลต่อการทดสอบระดับ
ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพราะการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐานจะต้องใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการทำาข้อสอบ ทำาให้ผลการ
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ทดสอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านนายูง มีคะแนนเฉลี่ยต่ำากว่าระดับ
ประเทศ (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 2, 2553) 

 การจัดการศึกษาท่ีผู้เรียนเป็นผู้ท่ีสำาคัญ
ที่สุดต้องอาศัยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มี
รูปแบบ วิธีสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
เข้าไปช่วยการจัดการเรียนการสอน การจัดการ
เรียนรู้แบบซิปปาเป็นการจัดการเรียนรู้อีกวิธี
หนึ่งที่ตอบสนองให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด  
มุง่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่ง
ท่ีเรียนอย่างแท้จริงโดยการให้ผู้เรียนสร้างความรู ้
ด้วยตนเอง (construction of knowledge)  
โดยอาศัยความร่วมมือจากกลุ่ม นอกจากนั้นยัง
ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ จำานวนมาก 
ทำาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียน สามารถ
อธิบาย ชี้แจง ตอบคำาถามได้ (ทิศนา แขมมณี, 
2545) 

 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น 
กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำาคัญ  
มุ่งเน้นที่การปฏิบัติจริง ช่วยฝึกทักษะพื้นฐานใน
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนด้านการคิดอย่างมีระบบ 
รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
มทีกัษะการทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่มโีอกาสแลกเปลีย่น
เรียนรู้กับผู้อื่น มีทักษะการตั้งคำาถามและรู้จักวิธี
แสวงหาคำาตอบ มทีกัษะการฟงั พดู อา่น และเขยีน 
ตลอดจนรู้จัก คิดวิเคราะห์ตัดสินใจในการสร้าง
ทางเลอืกอยา่งมเีหตผุล ผูเ้รยีนไดฝ้กึการแกป้ญัหา 
มีความอดทนในการทำางาน ทำาให้การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานทำาได้ทุกระดับชั้น (วิมลรัตน์  
สุนทรโรจน์, 2553; ชวลิต ชูกำาแพง, 2551) 

 จากการศึกษางานวิจัยพบว่าการจัดการ
เรียนรู้แบบซิปปาและการจัดการเรียนรู้แบบโครง
งาน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความ
สามารถทางสตปิัญญา มผีลสมัฤทธิท์างการเรียน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการคิด 
วิเคราะห์สูงขึ้น (มุกดาภรณ์ พนาสรรค์, 2553)  
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะเปรียบเทียบการจัดการ
เรียนรู้แบบซิปปาและการจัดการเรียนรู้แบบ 
โครงงานทีม่ผีลตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และการคดิวเิคราะห ์

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ซิปปา และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 75/75

 2. เพือ่หาคา่ดชันปีระสทิธผิลของแผนการ
จัดการเรยีนรูแ้บบซปิปาและแผนการจัดการเรยีนรู ้
แบบโครงงาน เรือ่ง ความหลากหลายของสิง่มชีวิีต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ 
การคิดวิเคราะห์ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ 
ซิปปา และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

สมมติฐานของการวิจัย 
 นักเรยีนทีเ่รยีนโดยการจัดการเรยีนรูแ้บบ
ซิปปา และ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์ แตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในอำาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
จำานวน 8 โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 
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2554 จำานวน 270 คน จาก 9 ห้องเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนายูง อำาเภอ
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2554 นักเรียนจำานวน 46 คน 2 ห้องเรียน 
ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random 
sampling) จากน้ันจับฉลากได้ห้อง ม. 3/1 จำานวน 
23 คน เป็นกลุ่มที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน และห้อง ม.3/2 จำานวน 23 คน เป็น 
กลุม่ทีเ่รยีนโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา ผูว้จิยั
เป็นผู้สอนเอง ทั้งหมด 5 สัปดาห์ๆ ละ 3 ชั่วโมง 
รวม 15 ชั่วโมง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
จำานวน 10 แผน

 2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
จำานวน 10 แผน

 3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด
เลือกตอบ จำานวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าอำานาจจำาแนก
รายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.63 ค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.87

 4. แบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ชนิดเลือกตอบ จำานวน 30 ข้อ ค่า
ความยากง่าย ตั้งแต่ 0.52 ถึง 0.73 ค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อ(r) ตั้งแต่ 0.26 ถึง 0.67 ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 ซึ่งตัวอย่างแบบวัด  
มีดังนี้ 

 1. ข้อใดเป็นผลจากการสังเกตผลการ
ทดลอง

  ก. เมื่อวานนี้อากาศเย็นสบาย

  ข. ถ้าไม่ได้รดน้ำาต้นไม้หลายๆ วัน 
ต้นไม้จะเหี่ยวตาย

  ค. นักเรียนห้องนี้มีผู้หญิงมากกว่า
ผู้ชาย

  ง. พรุ่งนี้ฝนจะตก

 2. “คนร้ายแต่งกายด้วยกางเกงยีนสีดำา 
เสื้อสีแดง สูงประมาณ 160 ซม. ใช้น้ำาหอมกลิ่น
กหุลาบ” จากคำาพดูดงักลา่วใชป้ระสาทสมัผสัอะไร
บ้าง

  ก. ตา หู จมูก 

  ข. ลิ้น ตา จมูก

  ค. จมูก หู

  ง. ตา จมูก

 5. แบบวดัการคดิวเิคราะห ์ชนดิเลอืกตอบ 
จำานวน 30 ข้อ ค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.43 ถึง 
0.80 ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.59 
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 ซึ่งตัวอย่าง
แบบวัดมีดังนี้ 

 บรรดาสตัว์โลกทัง้หลาย	ไม่ว่าสตัว์ใหญ่
เลก็	สตัว์ชัน้ต่ำา	ชัน้สงู	เพศผูจ้ะสวยงามและสงา่
กว่าเพศเมียด้วยการมีรูปร่าง	 สีสัน	 เสียงร้อง	
หรือกลิ่นที่ขับออกมาจากต่อมของร่างกายที่
จะแสดงถึงความเด่นของเพศ	ลองดูกันถึงสัตว์
ตั้งแต่ตัวโตลงไปจนถึงตัวเล็ก	ช้างตัวผู้มีงายาว	
กวางตัวผู้มีเขายาว	 และแตกเป็นกิ่งก้านสาขา	
นกยงูตวัผูมี้ขนและหางทีร่ำาแพนไดส้วยงามมาก	
ไก่ตัวผู้	 ปลากัดตัวผู้	 จิ้งหรีดตัวผู้	 ล้วนแต่สวย
กว่าตัวเมีย	แม้แต่พยาธิต่างๆ	ตัวผู้ก็มีลักษณะ
รูปร่างสวยกว่าตัวเมีย

 1. ใจความสำาคัญของเรื่องน้ีคือข้อใด 
(วิเคราะห์ความสำาคัญ)

  ก. เพศผู้เป็นเพศที่แข็งแรง

  ข. สัตว์ทุกชนิดต่างมีสีสันสวยงาม

  ค. เพศผู้จะสวยงามและสง่างามกว่า
เพศเมีย
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  ง. พนัธุกรรมและสิง่แวดลอ้มกำาหนด
ลักษณะของสัตว์

 ข้อ 00 กลวิธีการขยายความคิดของเรื่อง
เป็นลักษณะใด (วิเคราะห์ความสัมพันธ์) 

  ก. การแสดงเหตุผลที่ต่อเนื่องกัน

  ข. การให้คำาจำากัดความหรือคำา
อธิบายใหม่

  ค. เปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันหรือ
แตกต่างกัน

  ง. ยกตัวอย่างที่ตรงเป้าหมายหรือ
เนื้อเรื่อง

 การดำาเนินการวิจัย 

 1. ทำาการทดสอบก่อนการทดลอง โดย
ใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทีผู้่วจัิย
สร้างขึ้น โดยทดสอบกับนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม

 2. ดำาเนินการทดลองสอน โดยผู้วิจัยเป็น
ผู้ดำาเนินการเอง ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้เนื้อหาเดียวกัน 
โดยหอ้ง ม.3/1 ใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน 
ส่วนห้อง ม.3/2 ใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
ดำาเนินการสอนห้องละ 15 ชั่วโมง

 3. เมื่อสิ้นสุดการทดลองดำาเนินการ
ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน แบบวัดการคิดวิเคราะห์ และแบบ
วดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์กบันกัเรยีน
ทั้ง 2 ห้อง

 4. นำาคะแนนที่ไดจ้ากการทำาแบบทดสอบ
มาตรวจให้คะแนนแล้วนำาข้อมูลมาวิเคราะห์

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะหห์าประสทิธภิาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบซิปปาและแผนการจัด

การเรียนรู้แบบโครงงาน

 2. วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดการเรยีนรูแ้บบซปิปาและการจัดการเรยีนรูแ้บบ
โครงงาน

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยีน ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
และการคดิวิเคราะห์ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่3 ทีเ่รยีนดว้ยวิธกีารจัดการเรยีนรูแ้บบซปิปาและ
วิธกีารจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน ระหว่าง โดยใช้
วิธีการทางสถิติ Hotelling’s T2 

ผลการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา และ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 มปีระสทิธภิาพ 
81.91 / 75.54 และ 89.58 / 81.79 ตามลำาดับ 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ รายละเอียด
ดังตาราง 1 และ 2
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ตาราง 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผลการทดสอบ คะแนนเต็ม  S.D ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
ระหว่างเรียน/กระบวนการ (E

1
) 100 81.93 1.46 81.91

หลังเรียน/ผลลัพธ์ (E
2
) 40 30.22 2.91 75.54

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (E
1
 / E

2
) เท่ากับ 81.91 / 75.54

ตาราง 2 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผลการทดสอบ คะแนนเต็ม  S.D ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
ระหว่างเรียน/กระบวนการ (E

1
) 100 89.60 2.71 89.58

หลังเรียน/ผลลัพธ์ (E
2
) 100 81.78 3.26 81.79

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (E
1
 / E

2
) เท่ากับ 89.58 / 81.79

 2. ดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness 
Index) ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา  
เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

มีค่าเท่ากับ 0.5879 คิดเป็นร้อยละ 58.79 และ 
และแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีค่า
เท่ากับ0.6610 คิดเป็นร้อยละ 66.10 ตามลำาดับ 
รายละเอียดดังตาราง 3

ตาราง 3 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง ความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิต สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  จำานวน          ผลรวมของคะแนน
 วิธีการจัดการเรียนรู้  นักเรียน      (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) ดัชนีประสิทธิผล

  (คน) ทดสอบ  ทดสอบ (E.I.)

   ก่อนเรียน  หลังเรียน
แบบซิปปา  23 374  695 0.5879

แบบโครงงาน 23 386  739 0.6610
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ตาราง 4 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธกีาร

จัดการเรียนรู้แบบซิปปา และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 กลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการ จัดการ กลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการ
ตัวแปรที่ศึกษา เรียนรู้แบบซิปปา  จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

 N  S.D. N  S.D.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 23 30.22 2.91 23 32.13 2.80
ทักษะกระบวนการ 23 20.35 1.95 23 22.83 1.83
ทางวิทยาศาสตร์

การคิดวิเคราะห์ 23 19.65 2.42 23 22.87 2.55

ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ 

การคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอน  

ที่แตกต่างกัน 

Multivariate Test

ตัวแปร สถิติทดสอบ Value F Hypothesis df Error df p

วิธีสอน Pillai’s trace .456 11.753 3.000 42.000 .000

 Wilks’ lambda .544 11.753 3.000 42.000 .000

 Hotelling’s trace .840 11.753 3.000 42.000 .000

 Roy’s largest root .840 11.753 3.000 42.000 .000

 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียน
ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา และวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการคิด
วิเคราะห์ แตกต่างกัน โดยที่นักเรียนที่เรียนด้วย

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทาง การเรยีน ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
และการคดิวิเคราะห ์สงูกว่านักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยวิธ ี
การจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา อยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 4 และตาราง 5
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อภิปรายผล 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา และ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 มปีระสทิธภิาพ 
81.91/75.54 และ 89.58/81.79 ตามลำาดับ  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของไชยยันต์ จรูญเสาวภากิจ (2550) 
ท่ีเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการ การคิดวิเคราะห์ และเจตคติ  
เชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
และการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ พบว่า
แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.83/77.50 และผลการ
วิจัยของ ศิริบัญชา จันทรโคตร (2549) เรื่อง  
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการปลูกพืชไร้
ดิน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน และ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้  
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน โดยใช้กิจกรรมการเรียน
รู้แบบโครงงาน และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
CIPPA ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 มปีระสทิธภิาพเทา่กบั 
84.05/82.95 และ 84.00/84.03 ตามลำาดับ และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพูนทรัพย์ อาจศัตรู 
(2553) ที่พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิป
ปา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องสถิติ 
เบื้องต้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 78.53/80.75 
ทั้งนี้อาจมีเหตุผลเนื่องจาก แผนการจัดการเรียน
รู้ท่ีสร้างขึ้นมีกระบวนการสร้างตามข้ันตอนอย่าง
เป็นระบบและวธิทีีเ่หมาะสม คอืไดศ้กึษาหลกัสตูร 
มกีารวเิคราะหห์ลกัสตูรและเนือ้หา ศึกษาแนวทาง

การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูต้ามผลการเรยีนรู้
ที่คาดหวัง ลงมือสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
ที่ได้ศึกษาและนำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้าง
ขึ้นเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และ 
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาแล้วนำามาปรับปรุงแก้ไข 
ทั้งในด้านแผนการจัดการเรียนรู้โดยรวม เนื้อหา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรม สื่อและการ
ประเมินผล ซึ่งผลจากการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบซิปปา ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
4.05 และแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ได้
คะแนนเฉลีย่ เทา่กบั 4.00 แสดงว่าแผนการจดัการ
เรยีนรูอ้ยู่ในเกณฑเ์หมาะสมมากทีส่ดุ และมกีารนำา
ไปทดลองใชเ้พือ่หาคณุภาพของเครือ่งมอืกอ่นทีจ่ะ
นำาไปทดลองใชจ้รงิกบักลุม่ทดลองทัง้สองกลุม่ จงึ
ทำาให้แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

 2. ดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness 
Index) ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระ
การเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 มคีา่
เทา่กบั 0.5879 คดิเปน็รอ้ยละ 58.79 และแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีค่าเท่ากับ0.6610 
คิดเป็นร้อยละ 66.10 ตามลำาดับ ทั้งนี้เนื่องจาก
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา เป็นกิจกรรมที่
สนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนอย่าง
รอบด้านทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
สังคม นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำาให้สามารถ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อนและครู โดยมีการฝึกปฏิบัติและทำางานเป็น
ทีมผู้เรียนเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตน ได้
แสดงออกและเสนอความคิดเห็นในการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนและใช้ความคิดในการปฏิบัติ
กิจกรรมและนำาเสนอผลงานด้วยแนวทางที่หลาก
หลายและกระตือรือร้น รวมทั้งสามารถนำาความ
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รู้ไปปรับใช้กับสถานการณ์ใหม่ที่กำาหนดให้ได้
อย่างเหมาะสม ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงในกระบวนการแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยอาศัยวิธีการ 
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น 
พื้นฐานสำาคัญ มีการแบ่งหน้าที่ มีความรับผิด
ชอบต่อตนเองและกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน มีวางแผนการทำางานอย่างเป็นระบบ 
กระตุ้นให้นักเรียนมีความต้องการที่จะเรียนรู้
และ คิดหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน
ได้ (สุวิทย์ มูลคำา, 2550) ทำาให้นักเรียนมีความรู้  
ความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนซึ่งจะทำาให้จดจำาได้ดี  
มีความหมายโดยตรงกับนักเรียน เกิดความสนใจ
ใน การเรียนรู้ และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการ
วิจัยของจุฑามาศ อนันเต่า (2553) ที่พบว่าดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
มีค่าเท่ากับ 0.5578 หรือคิดเป็นร้อยละ 55.78 
ผลการวิจัยของไชยยันต์ จรูญเสาวภากิจ (2550) 
ที่พบว่าการแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6920 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 69.20 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ศิริบัญชา จันทรโคตร (2549) ที่สรุปว่าค่าดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา
และค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียน
รู้แบบโครงงานสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เร่ืองการปลกูพชืไรด้นิ ชัน้มัธยมศกึษา
ปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.66 และ 0.68 หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 66 และ ร้อยละ 68 ตามลำาดับ

 3. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ 
แบบซิปปาและการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มัธยมศกึษาปี
ท่ี 3 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์ แตกต่าง
กัน โดยนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้

แบบโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และการคดิวเิคราะห ์
สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบซิปปา อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เปน็รปูแบบการเรยีนรูท้ีม่กีระบวนการทีเ่หมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน นักเรียน
ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้จากกระบวนการที่ 
หลากหลาย มีโอกาสแสดงความคิดเห็น จน
สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้กับสิ่งที่เผชิญอยู่
ในชวิีตประจำาวัน ทำาใหนั้กเรยีนไดฝ้กึทกัษะในดา้น
ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสังเกต การตั้งคำาถาม การ
ตั้งสมมุติฐาน รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อ
ตอบคำาถามที่ตนอยากรู้ สรุปและทำาความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งที่พบ (สุพล วังสินธุ์, 2543) สอดคล้อง
กับงานวิจัย ของศิริบัญชา จันทรโคตร (2549)  
ที่พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานมคีะแนนเฉลีย่ทกัษะการคดิวเิคราะห์
สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CIPPA อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แต่นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนไม่แตกต่างกัน แต่ไม่
สอดคล้องกับผลการวิจัยของทิพอาภา ฉิมสุวรรณ์ 
(2552) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานและการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิป
ปาไม่แตกต่างกัน ส่วนงานวิจัยของ Wu (2006)  
พบว่า การสอนบทเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 สามารถใช้้สื่อการเรียนรู้ได้ ้หลากหลาย 
รูปแบบ ซึ่งจากการที่นักเรียนได้ฝึกใช้สื่อการ
เรียนรู้้และฝึกปฏิบัติจริงอย่างน้ี ช่วยให้้นักเรียน
ได้ร้บัประสบการณ์ต์รงและได้เ้ชือ่มโยงขอ้มลูหรอื
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์์อย่า่งแท้้จริง นอกจากนี้  
ครูจำาเป็นจะต้ ้องยืนอยู่ ในฐานะผู้ช่วยเหลือ
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และสนับสนุนให้ ้นักเรียนได้ ้ใช้ ้สื่อการเรียนรู้ ้ที่ 
หลากหลายด้้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Jacklin (2008) ที่พบว่า วิธีการเรียนรู้้แบบโครง
งานสามารถชว่ยพัฒนาระดับความคงทนในการจำา
เนือ้หาบทเรยีนดา้นภมูศิาสตรไ์ดส้งูขึน้ และวธิกีาร
เรยีนรู้แ้บบโครงงานเป็น็ทัง้วธิกีารสอนและกลยทุธ์
ทางการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ้ต้องการของครู
และนักเรียนได้ ้อย่างดี ส่วนการจัดการเรียนรู้
แบบซปิปากเ็ป็นการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
สำาคญัโดยเนน้การสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองโดย
อาศยัความรว่มมอืจากกลุม่ (วฒันาพร ระงบัทกุข,์ 
2542) แตเ่น่ืองจากการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปาใน
การวจิยัครัง้นี ้นกัเรยีนจะตอ้งเช่ือมโยงความรู้เดิม
กบัความรูใ้หมเ่ขา้ดว้ยกนัเมือ่นกัเรยีนมคีวามรูเ้ดมิ
ยงัไมส่มบรูณจ์งึสง่ผล ตอ่การรบัรูค้วามรูใ้หม่ทีจ่ะ
เข้ามา และวิธีการหาข้อมูล เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ 
นักเรียนอาจใช้วิธีการที่หลากหลาย โดยไม่จำาเป็น
ต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วย
เหตนุีจ้งึสง่ผลให้นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยวธิกีารจัดการ
เรียนรู้แบบซิปปามีผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และการคดิวเิคราะห์
ต่ำากว่าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย
ไปใช้ 

 1.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาและวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ครูควรจะอธิบาย
กระบวนการทำางานกลุ่มให้นักเรียนเข้าใจก่อน 
โดยสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มต้องรู้จักบทบาทและ
หน้าท่ีของตนเอง เพราะกระบวนการกลุ่มจะเป็น
ส่วนสำาคัญที่จะทำาให้งานประสบผลสำาเร็จ

 1.2 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มี

กระบวนการที่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง จำาเป็น
ต้องใช้เวลามากในบางกิจกรรม ครูผู้สอนควร
ยืดหยุ่นเวลาให้เหมาะสมและติดตามการทำางาน
นอกเวลาของนักเรียนอย่างใกล้ชิด

 1.3 ระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้น
แต่ละขั้นตอนครูจะต้องคอยกระตุ้น แนะนำา และ
สนับสนุนให้นักเรียนเก่งช่วยเหลือนักเรียนอ่อน
ภายในกลุ่มของตนเอง

 1.4 ถ้านักเรียนที่มีประสบการณ์ในการ
ทำาโครงงาน หรือนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปทีี ่3 ควรใช้การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานดกีวา่
การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 

 1.5 การจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา นักเรยีน
จะมีปัญหาในขั้นตอนที่ประยุกต์ใช้ความรู้กับ
ชีวิตประจำาวันในสถานการณ์ต่างๆ ครูผู้สอนควร
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้กับ
สถานการณ์จริง โดยมีครูคอยชี้แนะในขณะที่
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม

 2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยต่อไป 

 2.1 ควรทำาการวิจัยเปรียบเทียบการ
จัดการเรยีนรูแ้บบซปิปาและการจัดการเรยีนรูแ้บบ
โครงงาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เช่น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียน
รู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อยืนยัน 
ผลการวิจัยซึ่งอาจแตกต่างจากครั้งนี้

 2.2 ควรทำาการวิจัยเปรียบเทียบการ
จัดการเรียนรู้แบบซิปปาและการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน กับตัวแปรอ่ืนๆ เช่น เจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ ความพึงพอใจในการเรียน การคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อเปรียบเทียบว่าการ
จัดการเรยีนรูแ้บบซปิปาและการจัดการเรยีนรูแ้บบ 
โครงงานถ้าใช้ตัวแปรอื่นผลการวิจัยจะเป็น 
อย่างไร
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะปฏิบัติและแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธิ ์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ระหวา่งการจดักิจกรรมการ
เรยีนรูแ้บบโครงงาน กบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูร้ปูแบบ CIPPA เรือ่ง 
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
Comparison of Learning Achievement, Practical Skills, and 
Achievement Motive of Prathom Suksa 4 Students between the 
Project Work and the CIPPA on the Topic of Healthy Drinks

เสริมทรัพย์ ใจสบาย1, เดชา จันทคัต2, นิคม ชมภูหลง3 
Sermsap Jaisabai1, Decha Jantakat2, Nikom Chompoolong3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกับ
รูปแบบ CIPPA ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะปฏิบัติและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนี
ประสทิธผิลของผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกบัรปูแบบ CIPPA ทีส่ง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนทักษะปฏิบัติและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  
3) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานกบั
รูปแบบ CIPPA ต่อสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 4) เปรียบเทียบทักษะปฏิบัติของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
และรูปแบบ CIPPA และ 5) เปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูแ้บบโครงงานและรปูแบบ CIPPA กลุม่ตวัอยา่งเปน็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 ภาคเรยีนที ่2 ปี
การศกึษา 2554 โรงเรยีนอนบุาลชยัภมู ิอำาเภอเมอืง สานักงานเขตพืน้ทีป่ระถมศกึษาชยัภูม ิเขต 1 จำานวน 
90 คน จาก 2 ห้องๆละ 45 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) ใช้เวลา
ทดลอง 20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 5 ชนิด ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการ

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
1 M. Ed. Candidate in Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Mahasarakham University 
2 Assistant Professor, Faculty of Education, Mahasarakham University 
3 Experienced supervisors, Office of Education Mahasarakham region 1



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 78 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2556

เรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำานวน 10 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง 2) แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำานวน 10 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง 

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำานวน 20 ข้อ 4) แบบวัดทักษะปฏิบัติ จำานวน 15 ข้อ และ 
5) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จำานวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test 

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 
CIPPA เรื่อง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.90/91.00 และ 
เท่ากับ 90.74/90.00 ตามลำาดับ แสดงว่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานและกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ CIPPA ที่พัฒนาขึ้น มีประสทิธิภาพสูงกว่ามาตรฐาน 
80/80 ที่ตั้งไว้ 

 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน และ 
กจิกรรมการเรยีนรูร้ปูแบบ CIPPA เรือ่ง เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 มคีา่ดชันีประสทิธผิล
ในการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 91 และ 90 ตามลาดับ 

 3. นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงาน และ นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ CIPPA มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนไม่แตกต่างกัน

 4. นักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกับกลุ่มที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ CIPPA มีทักษะปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 

 5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน และ 
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ CIPPA มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับมากที่สุด 

คำาสำาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทักษะปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
โครงงาน รูปแบบ CIPPA

Abstract 
 This study aimed to: 1) develop plans for instructional activities based on the Project 
Work method and the CIPPA model which impact the learning achievement, practical skills, 
and achievement motive of Prathom Suksa 4 students on the topic of healthy drinks with the 
required efficiency of 80/80; 2) find out the indices of efficiency of outcomes of instructional 
activities based on the Project Work method and the CIPPA model which impact learning 
achievement, practical skills, and achievement motive of Prathom Suksa 4 students on the 
topic of Healthy Drinks; 3) compare learning achievement of students who learned using 
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the instructional activities based on the Project Work method and the CIPPA model on the 
topic of Healthy Drinks, the Occupation and Technology subject; 4) compare practical skills 
of students who learned using instructional activities based on the Project Work method 
and the CIPPA model; and 5) compare achievement motive of students who learned using 
instructional activities based on the Project Work method and the CIPPA model. The sample 
was composed of two classrooms of 90 Prathom Suksa 4 students, 45 students each, attending 
Anubanchaiyaphum School, Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 1, second 
semester, academic year 2011. The selection of participants employed the cluster random 
sampling technique. The experiment lasted 20 hours. There were 5 instruments used in this 
study consisting of: 1) ten instructional plans based on the Project Work method, lasing two 
hours each; 2) ten instructional plans based on the CIPPA Model, lasing two hours each; 3) a 
20-itemed learning achievement test; 4) a 20-itemed practical skill test; and 5) a 10-itemed 
achievement motive test. The statistics used for data analysis were percentage, mean,  
standard deviation, and the hypotheses testing which used t-test 

 The results of the study were as follows:

 1. The efficiencies of instructional plans for Prathom Suksa 4 students on the topic of 
Healthy Drinks, based on the Project Work method and the CIPPA Model were 90.90/91.00 
and 90.74/90.00 respectively; both were higher than the required efficiency of 80/80. 

 2. The effectiveness indices of instructional plans for Prathom Suksa 4 students on the 
topic of Healthy Drinks, based on the Project Work method and the CIPPA Model which was 
equivalent to 91% and 90% 

 3. Students who learned using the instructional activities based on the Project Work 
method and the ones who learned using the instructional activities based on the CIPPA Model 
did not differ by their learning achievement after instruction.

 4. Students who learned using the instructional activities based on the Project Work 
method and the ones who learned using the instructional activities based on the CIPPA Model 
did not differ by their practical skills after instruction.

 5. Students who learned using the instructional activities based on the Project Work 
method and the ones who learned using the instructional activities based on the CIPPA Model 
had the entire and itemized achievement motive at the “maximum” level. 

Keywords: Learning Achievement, Achievement Motive, Practical Skills, Project Work Group, 
CIPPA Model Group
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บทนำา 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทำางาน เห็น
แนวทางในการประกอบอาชพีและการศกึษาตอ่ได้
อยา่งมปีระสทิธิภาพ (ประสาท เนอืงเฉลมิ, 2553) 
และจากการศึกษาสภาพปัญหาในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ชยัภมูทิีผ่า่นมา พบวา่การจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนไม่ได้มุ่งพัฒนาให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อ
ส่งเสริมทักษะอย่างแท้จริง ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน นอกจากนี้ นักเรียนยัง
ขาดทักษะปฏิบัติในการทำางานเป็นกลุ่ม และจาก
การศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล พบว่านักเรียน
ส่วนใหญ่ไม่รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย ได้แก่ น้ำาอัดลมม น้ำาขนม
หวาน, หมากฝรัง่, ขนมขบเค้ียวตา่งๆ อาหารทอด, 
ของหมักดอง และอื่นๆ (โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1) ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนได้ตระหนัก
ถึงความสำาคัญ ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูท้ีเ่นน้ทกัษะปฏบิตั ิการแกป้ญัหาเฉพาะหนา้
ในการทำางาน การสร้างความรับผิดชอบให้ผู้เรียน
ไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง โดยการฝกึปฏบิตัจิรงิ ซึง่หลกั
การที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง คือ การ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียน
การสอนโดย ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบซิปปา 
(CIPPA) ที่พัฒนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศ
นา แขมมณี (ทิศนา แขมมณี, 2542) และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของ
ตนเอง ภายใตค้ำาแนะนำา คำาปรกึษา และความชว่ย
เหลือจากผู้สอนรู้จักวางแผนปฏิบัติกิจกรรมตามที่
กำาหนด (วณีา ประชากลุ และประสาท เนอืงเฉลมิ, 

2553) 

  ผู้วิจัยได้ศึกษาเหตุผล หลักการและงาน
วิจัย จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะปฏิบัติและ
สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้แก่นักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปทีี ่4 โรงเรยีนอนุบาลชยัภูม ิสงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
เรื่อง เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียน
รู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะปฏิบัติและรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 ระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงาน 
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA เรื่อง 
เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นการวาง
รากฐานในการรักษาสุขภาพอนามัย และเป็นการ
เลือกสรรเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อตนเองและ 
ผู้อื่น 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานกับรูปแบบ CIPPA เรื่อง 
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80 /80

 2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกับรูปแบบ 
CIPPA เรื่อง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานกับรูปแบบ CIPPA เรื่อง 
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 4. เพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติของ
นักเรียนที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครง
งานกบัรปูแบบ CIPPA เรือ่ง เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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 5. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ของนกัเรยีน ทีเ่รยีนโดยการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
แบบโครงงานกับรูปแบบ CIPPA

สมมติฐานของการวิจัย
 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน กับรูปแบบ CIPPA เรื่อง 
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน, ทักษะปฏิบัติและแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการเรียนรู้แตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2554 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำานวน 8 
ห้อง รวมทั้งสิ้น 360 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาล
ชัยภูมิ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 จำานวน 2 ห้อง รวมทั้งสิ้น 90 คน 
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random 
sampling) ได้ห้องที่เป็นกลุ่มตัวอย่างดังนี้

  เดก็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4/ 3 
จำานวน 45 คน เปน็ห้องท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน

  เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/5 
จำานวน 45 คน เปน็ห้องท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ CIPPA

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 5 ชนิด 
ประกอบด้วย

 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครง
งาน เรือ่ง เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ จำานวน 20 ชัว่โมง 
จำานวน 10 แผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70

 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
CIPPA เรื่อง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จำานวน 20 
ชั่วโมง จำานวน 10 แผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จำานวน 20 ข้อ มีค่า
อำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 และค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.72

 แบบวัดทักษะปฏิบัติ เรื่อง เครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ จำานวน 20 ข้อ (เป็นรูปแบบรูบิคสกอร์)

 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จำานวน 20 
ข้อ (เป็นรูปแบบประมาณค่า 5 ระดับ) (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2545)

  4.51 – 5.00 คะแนน มีค่าเท่ากับ  
มีคุณภาพและความเหมาะสมมากที่สุด

  3.51 – 4.50 คะแนน มีค่าเท่ากับ  
มีคุณภาพและความเหมาะสมมาก

  2.51 – 3.50 คะแนน มีค่าเท่ากับ  
มีคุณภาพและความเหมาะสมปานกลาง

  1.51 – 2.50 คะแนน มีค่าเท่ากับ  
มีคุณภาพและความเหมาะสมน้อย

  1.00 – 1.50 คะแนน มีค่าเท่ากับ  
มีคุณภาพและความเหมาะสมน้อยที่สุด

 มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .30 ถึง 1.00 
และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.72

 การดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ชี้แจงนักเรียนกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
และกลุ่มทดลองที่ 2 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CIPPA โดยแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  
เกณฑ์การวัด และประเมินผล การปฏิบัติงาน
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ทักษะปฏิบัติ ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง สารละลายธาตุอาหาร และ
ข้อตกลงในการทำากิจกรรมตามตารางเรียนและ
นอกตารางเรียน

 2. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เครื่องด่ืมเพ่ือ
สขุภาพ จำานวน 20 ขอ้ แบบวดัทกัษะปฏบิตั ิจำานวน 
20 ข้อ แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จำานวน 20 ข้อ

 3. ดำาเนินการสอนกลุ่มทดลอง โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ จำานวน 20 ขอ้ แบบวดัทกัษะ
ปฏิบัติ จำานวน 20 ข้อ แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
จำานวน 20 ข้อ ใช้เวลาในการสอนทั้งสิ้น 10 ครั้ง 
ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง

 4. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เครื่องด่ืมเพ่ือ
สขุภาพ จำานวน 20 ขอ้ แบบวดัทกัษะปฏบิตั ิจำานวน 
20 ข้อ แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จำานวน 20 ข้อ

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. หาประสิทธิภาพของแผนการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูท้ัง้สองแบบ โดยการหาคา่เฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

 2. วเิคราะหด์ชันปีระสทิธผิลของแผนการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองแบบ โดยใช้สูตร

คำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกับรูปแบบ  
CIPPA เรื่อง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ชั้นประถม
ศกึษาปทีี ่4 โดยใชค้า่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่ง
ง่ายแบบ Pearson (Item - Total Correlation) 
เมือ่พบว่ามคีวามสมัพนัธก์นัทดสอบสมมตฐิานโดย
ใช้สถิติ t-test (Independent Samples) 

 4. เปรียบเทียบทักษะปฏิบัติของนักเรียน
ทีเ่รยีนโดยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานกบัรปู
แบบ CIPPA เรือ่ง เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ ชัน้ประถม
ศกึษาปทีี ่4 โดยใชค้า่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่ง
ง่ายแบบ Pearson (Item - Total Correlation) 
เมือ่พบว่ามคีวามสมัพนัธก์นัทดสอบสมมตฐิานโดย
ใช้สถิติ t-test (Independent Samples) 

 5. วิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธิ ์โดยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานและ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA เรื่อง เครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย

ตาราง 1 แสดงประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

จำานวน คะแนนประเมินทักษะปฏิบัติ คะแนนผลการทดสอบ
นักเรียน และประเมินผลงานจำานวน 10 แผน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(N)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลงัเรยีน คะแนนเตม็ 20 คะแนน

  คะแนนเต็ม 300 คะแนน
45  ∑x  E

1
 ∑x  E

2

  12272 272.71 90.90 819 18.20 91.00
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ตาราง 2 แสดงประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA เรื่อง เครื่องดื่มเพื่อ

สุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

จำานวน คะแนนประเมินทักษะปฏิบัติ คะแนนผลการทดสอบ
นักเรียน และประเมินผลงานจำานวน 10 แผน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(N)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลงัเรยีน คะแนนเตม็ 20 คะแนน

  คะแนนเต็ม 300 คะแนน
45  ∑x  E

1
 ∑x  E

2

  12250 272.22 90.74 810 18.00 90.00

ตาราง 3 แสดงดัชนปีระสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงาน เรือ่ง เครือ่งดืม่เพือ่

สุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

N คะแนน ผลคูณของจำานวน ผลคูณของ ผลคูณของ E.I. ร้อยละ

 เต็ม นักเรียนกับคะแนนเต็ม คะแนนหลังเรียน คะแนนก่อนเรียน

45 20 45×20 819 368 0.85 91

ตาราง 4 แสดงดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA เรื่อง เครื่องดื่มเพื่อ

สุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

N คะแนน ผลคูณของจำานวน ผลคูณของ ผลคูณของ E.I. ร้อยละ

 เต็ม นักเรียนกับคะแนนเต็ม คะแนนหลังเรียน คะแนนก่อนเรียน

45 20 45×20 810 334 0.84 90
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ตาราง 5 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอ่นเรยีนของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 ระหว่าง

กลุ่มที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกับกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ CIPPA

กลุ่มตัวอย่าง N  S.D. t p
การเรียนรู้แบบโครงงาน 45 8.17 2.07 1.089 .702

การเรียนรู้ตามรูปแบบ CIPPA 45 7.86 1.04

ตาราง 6 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 ระหว่าง

กลุ่มที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกับกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ CIPPA

กลุ่มตัวอย่าง N  S.D. t p
การเรียนรู้แบบโครงงาน 45 18.20 1.36 0.701 .091

การเรียนรู้ตามรูปแบบ CIPPA 45 18.00 1.48

ตาราง 7 การเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติของนักเรียนที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกับ 

รูปแบบ CIPPA เรื่อง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มตัวอย่าง   S.D. t p
การเรียนรู้แบบโครงงาน  13.82 1.03 0.790 .135

การเรียนรู้ตามรูปแบบ CIPPA  13.66 1.05
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ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกับกลุ่มที่เรียนด้วยการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA 

  การเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนรู้แบบ CIPPA

ข้อ ข้อความ  S.D.  ระดับแรงจูงใจ  S.D. ระดับแรงจูงใจ

    ใฝ่สัมฤทธิ์    ใฝ่สัมฤทธิ์  
ด้านเนื้อหา
1  ฉันพอใจที่ได้ศึกษาค้นคว้า เรื่อง 4.87  0.34  มากที่สุด  4.93  0.25  มากที่สุด
 ที่เรียนตามที่ต้องการ
  2  เรื่องที่เรียนเป็นเรื่องที่ เหมาะสม 4.78 0.42  มากที่สุด  4.96  0.20  มากที่สุด  
 เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวัน
3  ความรู้ที่ฉันได้รับเป็นเรื่อง ที่นำา 4.84  0.37  มากที่สุด  4.93  0.25  มากที่สุด  
 ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
4 ฉันสนุกและพอใจกับการร่วม 4.82  0.39  มากที่สุด  4.91  0.29  มากที่สุด
 กิจกรรมในชั่วโมงเรียนวิชานี้ 
5  ฉันและเพื่อนๆ ชอบที่ได้เรียน 4.78  0.42  มากที่สุด  4.96  0.21  มากที่สุด 
 เป็นกลุ่มและช่วยกันทำางานกลุ่ม 
6  ฉันชอบที่ได้ฝึกทักษะต่างๆ มี 4.96  0.21  มากที่สุด  4.98  0.15  มากที่สุด 
 โอกาสลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
 อย่างภูมิใจ
 ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู ้
7 ในชั่วโมงเรียนวิชานี้มีสื่อ 4.93  0.25  มากที่สุด  4.98  0.15  มากที่สุด
 ประกอบการเรียนที่ไม่น่าสนใจ
 และน่าเบื่อ 
  8  การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ 4.89  0.32  มากที่สุด  4.89  0.32  มากที่สุด
 กิจกรรมในวิชานี้ ทำาให้ฉันพอใจ
 ที่เกิดความเข้าใจและจดจำาได้ดียิ่งขึ้น 
9  ฉันภูมิใจที่ได้เตรียมอุปกรณ์ 4.87  0.34  มากที่สุด  4.96  0.29  มากที่สุด
 ประกอบการเรียนด้วยตนเอง 
  10  ฉันยินดีเมื่อได้เรียนในห้องกลุ่ม 4.89  0.32  มากที่สุด  4.93  0.25  มากที่สุด
 สาระการเรียนรู้การงานพื้นฐาน
 อาชีพและเทคโนโลยี 
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  การเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนรู้แบบ CIPPA

ข้อ ข้อความ  S.D.  ระดับแรงจูงใจ  S.D. ระดับแรงจูงใจ

    ใฝ่สัมฤทธิ์    ใฝ่สัมฤทธิ์  
11  ฉันชอบที่ครูจัดสื่อและอุปกรณ์ 4.93  0.25  มากที่สุด  4.98  0.15  มากที่สุด
 การเรียนรู้มีจำานวนพอเพียงกับ
 นักเรียน 
ด้านการวัดและประเมิน 
12 ฉันพอใจที่ได้ทราบคะแนนของ 4.91  0.29  มากที่สุด  4.98  0.15  มากที่สุด
 ผลงานที่ฉันทำาในเวลาอันรวดเร็ว   
13  ฉันชอบที่ครูมีวิธีการทดสอบ 4.84  0.37  มากที่สุด  4.98  0.15  มากที่สุด  
 ที่ท้าทายและน่าสนใจ
14  ฉันไม่ชอบการวัดผลความรู้ใน 4.87  0.34  มากที่สุด  4.93  0.25  มากที่สุด
 การเรียนวิชานี้ 
  15  ฉันชอบที่ครูคอยให้กำาลังใจ 4.82  0.39  มากที่สุด  4.96  0.21  มากที่สุด
 เมื่อฉันทำางานบกพร่อง

  โดยรวม  4.87  0.33  มากที่สุด  4.96  0.21  มากที่สุด  

 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงานและกิจกรรมการเรียน
รู้รูปแบบ CIPPA เรื่องเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
90.90/91.00 และ เท่ากับ 90.74/90.00 ตาม
ลำาดับ แสดงว่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานและ
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ CIPPA ที่พัฒนาขึ้น มี
ประสิทธิภาพสูงกว่า 80/80 ที่ตั้งไว้

 2. คา่ดัชนปีระสทิธผิลของแผนการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานและ
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ CIPPA เรื่อง เครื่อง
ดื่มเพื่อสุขภาพชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลในการเรียนรู้ เท่ากับ 0.85 และ 0.84 
หรือร้อยละ 91 และ 90 ตามลำาดับ

 3. นักเรียนกลุ่มที่ เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกับกลุ่มที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA มีผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนกอ่นเรยีนและหลงัไมแ่ตกตา่ง
กัน (P > .05) 

 4. นักเรียนกลุ่มที่ เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกับกลุ่มที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA มี
ทักษะปฏิบัติไม่แตกต่างกัน (P > .05) 

 5. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 ที่ไดร้บั
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานกบักลุม่ที่
เรยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ CIPPA มี
แรงจูงใจใฝส่มัฤทธ์ิโดยรวมและรายขอ้ทกุขอ้อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.87,  = 4.96 ตามลำาดับ) 

อภิปรายผล
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงานและกิจกรรมการเรียนรู ้
แบบ CIPPA เรือ่ง เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ ชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.90/91.00 
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และเท่ากับ 90.74/90.00 ตามลำาดับ หมายความ
ว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการเรียน
รู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ได้
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินทักษะปฏิบัติและ
การประเมินผลงาน คิดเป็นร้อยละ 90.90 และได้
คะแนนผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 91.00 และนักเรียนที่
เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบ CIPPA ได้คะแนนเฉลี่ยจากการ
ประเมินทักษะปฏิบัติและการประเมินผลงาน  
คิดเป็นร้อยละ 90.74 และได้คะแนนผลการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 90.00 แสดงว่าแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองแบบที่ ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ เนื่องจากผู้วิจัยได้พัฒนา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองแบบตาม
ขั้นตอนอย่างมีระบบ และมีวิธีการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พัฒนาได้ตรงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น (ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 4) สอดคล้องกับตัวชี้วัด ส่งผลให้แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท้ังสองแบบ มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของหทัยทิพย์ บุญศรี (2552) ที่ได้วิจัยการพัฒนา
หลกัสตูรสถานศกึษาโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ กลุม่
สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีเรือ่ง 
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบ
วา่ แผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 89.34/86.78 สงูกวา่เกณฑท์ี่
ตั้งไว้ 80/80 สอดคล้องกับ นันทพร จ่าชัย (2554) 
ทีพ่บวา่ แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบซปิปา 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 95.61/85.12

 2. คา่ดัชนปีระสทิธผิลของแผนการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA เรื่อง เครื่อง
ดื่มเพื่อสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลในการเรียนรู้ เท่ากับ 0.85 และ 0.84 
หรือร้อยละ 91 และ 90 ตามลำาดับ ผลการวิจัย
ปรากฏเช่นนี้ เนื่องจากการเรียนด้วยแผนการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบซปิปา สง่เสรมิใหน้กัเรยีน
ได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง มีโอกาสปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนด้วยกัน ได้
ฝึกฝนทักษะกระบวนการต่างๆ อย่างต่อเน่ือง
เป็นขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนช่วยให้นักเรียนได้
ทำากิจกรรมหลากหลาย จึงสามารถเรียนรู้ได้
อย่างดี (ทิศนา แขมมณี, 2553) การเรียนด้วย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและความ
สามารถของตนเอง (วีณา ประชากลุ และประสาท  
เนืองเฉลิม, 2553) สอดคล้องกับงานวิจัยของสมัย 
ฮามพิทักษ์ (2553) ที่พบว่าดัชนีประสิทธิผลของ
การเรียนรู้ของนักเรียน จากการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูแ้บบโครงงาน กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงาน 
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การถนอมอาหาร  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6585 แสดง
ว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน ร้อยละ  
65.85 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Niesz 
(2004) ที่ได้ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครง
งานว่า เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนทุกคน 
ได้เรียนรู้อย่างแท้จริงและเป็นการเรียนรู้ที่มี 
คุณประโยชน์ ให้โอกาสแก่นักเรียนทุกคนได้นำา
ความสามารถและศักยภาพสูงสุดของแต่ละคนที่
มีอยู่ในตนเองออกมาใช้ให้มากที่สุด 

 3. นักเรียนกลุ่มที่ เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกับกลุ่มที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA มีผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนกอ่นเรยีนและหลงัไมแ่ตกตา่ง 
กัน (P > .05) ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
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เนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครง
งานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA 
นอกจากเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและ
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด
และความสามารถของตนเองแล้ว (วีณา ประชา
กุล และประสาท เนืองเฉลิม, 2553) นักเรียนยัง
ได้เคลื่อนไหวร่างกาย พัฒนาสติปัญญา อารมณ์ 
และสงัคมอยา่งเหมาะสม ซ่ึงชว่ยให้นกัเรยีนตืน่ตวั  
(active) สามารถรับรู้และเรียนรู้ได้อย่างดี  
ผลที่ ได้รับคือ นักเรียนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่
เรียน สามารถอธิบาย ชี้แจง ตอบคำาถามได้ดี  
นอกจากนั้นยังได้พัฒนาทักษะการทำางานเป็น 
กลุ่ม การสื่อสาร รวมทั้งเกิดความใฝ่รู้ (ทิศนา  
แขมมณี, 2553) สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ศิริบัญชา จันทรโคตร (2549) ที่พบว่า นักเรียนที่
เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครง
งานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไม่แตกต่างกัน

 4. การเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติของ
นักเรียนที่ เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
โครงงานกับรูปแบบ CIPPA เรื่อง เครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการวิจัยโดย
ภาพรวม พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่
เรยีนด้วยการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงาน
กบักลุม่ทีเ่รยีนดว้ยการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบ 
CIPPA มีทักษะปฏิบัติไม่แตกต่างกัน (P> .05) 
ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรยีนรูท้ัง้
สองแบบ มีกิจกรรมการเรียนรู้ เอกสารประกอบ
การสอน และมีเวลาฝึกปฏิบัติ เวลาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เท่ากัน มีสื่อการเรียนเหมือนกัน วัสดุ
ฝกึเหมอืนกนั ผูเ้รยีนมสีตปิญัญาไมแ่ตกตา่ง ภาพ
รวมของกจิกรรม เนน้ใหน้กัเรยีนไดแ้สวงหาความรู ้ 
ฝึกปฏิบัติและฝึกทักษะเพื่อค้นหาคำาตอบด้วย
ตนเองมีการจัดรูปแบบการเรียนแบบกลุ่ม 
เหมือนกัน ทำาให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง

กันและกันนอกจากนี้การสอนทั้งสองแบบครูคอย
แนะนำาและให้ความรู้ตามขั้นของกิจกรรม การให้
ความสำาคญัในการสอน การจดัชัว่โมงเรยีน การใช้
สื่อและอุปกรณ์เท่าเทียมกันรวมทั้งความสามารถ
และประสบการณ์เดิมของนักเรียนทั้งสองกลุ่มอยู่
ในระดบัเดยีวกนัความรูท้ี่ไดร้บัการสอนหรอืทกัษะ
ที่ไดร้บัการพฒันาขึน้มาตามลำาดบัมคีวามใกลเ้คยีง
กัน จึงอาจทำาให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มมีทักษะปฏิบัติ
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ปริยากร ฝางแก้ว 
(2546) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์จากต้น
กลว้ย ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 พบว่า การจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้กระบวนการทำางาน และทำาให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

 5. การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครง
งานกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA เรื่อง เครื่อง
ดื่มเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 จากการวิจัยโดยภาพรวม พบว่า นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานกับกลุ่มที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์โดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.87,  = 4.96 ตามลำาดับ) ทั้งนี้อาจ
เนือ่งมาจากนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีน
รูแ้บบ CIPPA สามารถสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่ม
ในกิจกรรมการเรียนทั้ง ทางกาย สติปัญญาและ
สังคม สอดคล้องกับวิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2545) 
ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีค่านิยม ความเชื่อ มีส่วนร่วม
ปฏิสัมพันธ์ในการค้นคว้า มีความกระตือรือร้น
สามารถสรุปด้วยตนเอง บรรยากาศการเรียนไม่
เป็นทางการนักเรียนได้ผ่อนคลาย สนุกกับการ
เรียนไม่ซ้ำาสถานการณ์ วิธีการเรียนรู้เป็นแบบ
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กระตุ้นสนับสนุนกลุ่มให้คิดคำาถามท่ีลึกซ้ึงและหา
ทางหาคำาตอบนั้นด้วยวิธีการเป็นลำาดับข้ันตอน 
สอดคลอ้งกบังานวจัิยของ วฒันา ขันธเ์ขต (2555) 
ได้ศึกษาการพัฒนาการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
โครงงาน เรื่อง การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 
กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พบว่า นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูแ้บบโครงงาน กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง การประกอบอาหาร
เพือ่สขุภาพและมคีวามพงึพอใจรายขอ้โดยรวมอยู่
ในระดับมากถึงมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย
ไปใช้

 1.1 ครู ผู้สอนควรนำารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ CIPPA ไปใช้อย่างต่อเนื่องโดย
จัดสถานการณ์ปัญหาที่มีความหลากหลายท้าทาย 
สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถ
ของนักเรียน ไม่ยากหรือซับซ้อนเกินไป รวมทั้ง
จัดเวลาให้เหมาะสมกับการแก้ปัญหาสถานการณ์
นั้นๆ ทั้งนี้ครูต้องศึกษาแนวคิด หลักการ ขั้นตอน 
วิธีการจัดกิจกรรมให้เข้าใจ

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 จากผลการวิจัยพบว่ามีข้อสังเกต
ที่ควรทำาการวิจัยต่อไป คือนักเรียนที่เรียนโดย
แผนการเรยีนรูแ้บบโครงงาน มทีกัษะปฏบิตัดิกีว่า
นักเรยีนทีเ่รยีนโดยแผนการเรยีนรูแ้บบ CIPPA แต่
กลับมีค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์น้อยกว่า 
นักเรียนที่เรียนโดยแผนการเรียนรู้แบบ CIPPA 
ซึ่งควรได้วิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่าง 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการปฏิบัติและ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อสาระการเรียนรู้อื่นๆ ต่อไป

  2.2 ควรทำาการวิจัยการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA เกี่ยวกับ
ตัวแปรอื่นนอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และทักษะปฏิบัติ 

  2.3 ควรทำาการวจิยัการเรยีนการสอน
กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA เกี่ยวกับการ
เรียนการสอนในเน้ือหาอ่ืนและระดับช้ันอ่ืน ควร
มีการวิจัยเปรียบเทียบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน และกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ CIPPA กับรูปแบบการเรียนรู้อื่นๆ
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การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความรบัผดิชอบตอ่ตนเอง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาสุขศึกษา เรื่อง เรารักสุขภาพ 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT และแบบปกติ
The Comparison of Prathom Suksa 2 Students’ Learning 
Achievement and Self Responsibility in Health Education  
Subject on the Topic of We Love Health through the  
Teaching of Cooperative Learning using TGT Technique and 
Conventional Teaching

จำาเรียง บุญเผย1, นพคุณ ภักดีณรงค์2, นฤมล เอนกวิทย์3

Jamriang Boonphuei1, Noppakhun Phakdinarong2, Narumon Anekwit3

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค TGT และประสทิธภิาพของการเรยีนรูด้ว้ยวิธกีารสอนแบบปกต ิวิชาสขุศกึษา เรือ่ง เรารกัสขุภาพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการ 
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT และการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ วิชาสุขศึกษา เรื่อง เรา
รักสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีท่ี 2 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับ
การสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT และแบบปกติ วิชาสุขศึกษา เรื่องเรารักสุขภาพ ชั้นประถมศึกษา
ศึกษาปีที่ 2 และ 4) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรับผิดชอบตนเองระหว่างการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค TGT และการเรียนรู้แบบปกติ วิชาสุขศึกษา เรื่อง เรารักสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำานวน 45 คน เป็นห้องเรียนโรงเรียนบ้านดะ
แลงศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโชคชัย 2 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2554 จำานวน 21 คน โดยได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
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ร่วมมือ เทคนิค TGT และนักเรียนจำานวน 24 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ใน 
การวิจัยมี 3 ชนิด ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ผลการประเมินความ
เหมาะสมของแผนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และแผนการจัดการเรียนรู้วิธีการสอนแบบปกติ ผลการ
ประเมนิความเหมาะสมของแผนมีคา่เฉลีย่เทา่กับ 4.49 (2) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง  
เรารักสุขภาพ วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชนิดปรนัยเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ  
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 ค่าอำานาจจำาแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.55 – 0.88 (3) แบบวัดความ 
รบัผดิชอบตนเองเปน็แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 3 ระดบั จำานวน 15 ขอ้ ผลการประเมนิ
ความสอดคล้องของข้อคำาถามกับพฤติกรรมชี้วัดความรับผิดชอบตนเองเท่ากับ 1.00 สถิติที่ใช้ ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติในการเปรียบเทียบข้อมูลคือ Wilcoxon Mann-Whitney  
U Test

 ผลการวิจัยพบว่า

  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติที่
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.89 /96.67และ 81.21/81.97 ตามลำาดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

  2. ดชันปีระสทิธิผลของแผนการจัดการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ TGT และดชันปีระสทิธผิล
ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติที่สร้างขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.94 และ 0.61 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.48 
และร้อยละ 61.35 ตามลำาดับ 

  3. นกัเรยีนในกลุม่ทดลองที่ได้รบัการจัดเรยีนรูแ้บบกลุม่เทคนคิรว่มมอืเทคนคิ TGT มผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนสงูกวา่นกัเรยีนในกลุม่ควบคมุที่ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .01 

  4. นักเรียนในกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองสูงกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01

 

คำาสำาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ความรับผิดชอบ
ตนเอง

Abstract
  This research was aimed to study Prathom Suksa 2 Students’ Learning achievement 
and self responsibility after attending cooperative learning teaching using TGT technique, 
compared to the conventional teaching .The study was focused on 1) The efficiency according 
to 80/80 criteria, 2) Effectiveness Index of learning management plans, 3) Students’ learning 
achievement and 4) Students’ self responsibility. Samples were 45 of Prathom Suksa 2 students  
from the two responsible classrooms in Ban Dalang School , School Network Center for  
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Educational Development Chokchai 2 under Education Office Area 2 in the academic year 
2011.They were conveniently devided purposed into two groups by students’ classroom of 
Prathom Suksa 2 for 21 and Prathom Suksa 2 for 24 students respectively as experimental group 
for the constructed cooperative learning teaching using TGT technique and control group for 
the constructed conventional teaching, 16 plans each. The content were “We love health” 
in Health Education Subject. According to learning achievement ,the subjects conducted 
constructed 30 items-test,3 choices each, with discriminating power between 0.55-0.88  
and reliability of 0.85.While according to self responsibility, they conducted 15 items  
questionnaire. The statistics used for analyzing the collected data were mean, standard  
deviation, percentage, and the Wilcoxon Mann-Whitney U Test.

 The results were as follows;

 1. The criteria efficiency plans of cooperative learning teaching using TGT technique 
and conventional teaching, were found higher than the expected criteria, which were, 
83.89/96.67 and 81.21/81.97 respectively.

 2. The effectiveness index of cooperative learning teaching using TGT technique and 
conventional teaching, were 0.94and 0.61 or 94.48% and 61.35% respectively.

 3. The subjects in experimental group who attended cooperative learning teaching 
using TGT technique gained learning achievement statistically higher than those in the control 
group at .01 level.

 4. The subjects in experimental group who attended cooperative learning teaching 
using TGT technique revealed self responsibility statistically higher than those in the control 
group at .01 level.

Keywords: Achievement ,Cooperative learning TGT Technique, self -responsibility

บทนำา
 สุขภาพ เป็นภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางสติ
ปัญญา สุขภาพจึงเป็นเรื่องสำาคัญเกี่ยวโยงกับทุก
มติขิองชวีติ ซึง่ทกุคนควร จะไดเ้รยีนรูเ้รือ่งสขุภาพ 
เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง มีเจตคติ 
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะ
ปฏบิตัดิา้นสขุภาพ จนเปน็กจินสิยัอนัสง่ผลใหส้งัคม

โดยภาพรวมมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับคุณภาพ
ของคนตามเป้าหมาย ของการจัดการศึกษาที่ระบุ
ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2554) ว่าการจดัการ
ศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความ
รู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ อย่างมี
ความสุข 
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  ผูว้จิยัไดท้ำาการวเิคราะห์สภาพปญัหาและ
ขอ้มลูดา้นการจัดการเรยีนการสอนรว่มกบัคณะครู
โรงเรยีนบา้นดะแลง สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตั้งในเขตชุมชน
กึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชากรส่วนใหญ่ทำาอาชีพ
เกษตรกรรม และรบัจา้งสภาพเศรษฐกจิของชมุชน
ไม่ดี ขาดความสนใจที่จะดูแลสุขภาพของตนเอง 
และลูกหลาน ซ่ึงเปน็นกัเรยีนในโรงเรยีน นกัเรยีน
ขาดสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการสุขภาพ 
เป็นเรื่องที่คำานึงถึงน้อย นักเรียนจึงเกิดอาการ 
ป่วยไข้ ไม่สบายบ่อยครั้ง (โรงเรียนบ้านดะแลง, 
2554) ในฐานะครูประจำาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มี
ความเข้าใจ และตระหนักในปัญหา จึงหาแนวทาง
และวิธีการที่จะทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเกิด
ความเข้าใจในการเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ
และการป้องกนัโรค มคีวามรบัผิดชอบตอ่ตนเองใน
ด้านสุขภาพเพ่ือให้นกัเรยีนมีสขุภาพรา่งกายทีแ่ข็ง
แรงจึงสามารถเรียนรู้ในกลุ่มสาระอื่นๆ ได้อย่างมี
ความสุข (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542)

 การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้ร่วม
กัน(Collaboration learning )ได้รับความสนใจ
และได้รับความนิยมมากขึ้น (บุญชม ศรีสะอาด, 
2553) การจดัการเรยีนรูด้ว้ยกลุม่รว่มมือ (Coop-
erative group) จะช่วยให้นักเรียน ช่วยกันเรียนรู้
นกัเรยีนทุกคนตอ้งรว่มมอืกนัเรยีนและวธิกีารสอน
แบบกลุ่มร่วมมือมีหลายรูปแบบ รูปแบบที่ผู้วิจัย
สนใจที่นำามาใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ การเรียน
รู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT (Team Games 
Tournaments: TGT) เป็นการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่ม
มอือกีวธิหีนึง่ ซึง่การเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมือทีแ่บง่
ผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่ม
เพื่อทำางานร่วมกัน กลุ่มละประมาณ 4-6 คน โดย 
กำาหนดให้สมาชิกของกลุ่มได้แข่งขันกันในเกม 
การเรียนที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้แล้ว ทำาการทดสอบ

ความรู้โดยการใช้เกมการแข่งขัน คะแนนที่ได้
จากการแข่งขันของสมาชิกแต่ละคนในลักษณะ
การแข่งขันตัวต่อตัวกับทีมอื่น นำาเอามาบวกเป็น
คะแนนรวมของทีม ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคการ
เสริมแรง เช่น รางวัล คำาชมเชย เป็นต้น ดังนั้น
สมาชิกกลุ่มจะต้องมีการกำาหนดเป้าหมายร่วม
กันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความสำาเร็จของ
กลุ่ม 

 จากประโยชน์และเหตุผลดังกล่าว เพื่อ
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้วิจัยจึงได้นำาแนวคิด
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT 
มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อให้นักเรียน
ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
สุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค และมี
ทักษะการนำาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวันรวมทั้ง 
มีความรับผิดชอบต่อตนเองด้วย

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT และ
ประสทิธภิาพของการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารสอน
แบบปกติ วิชาสุขศึกษา เรื่อง เรารักสุขภาพ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80

 2. เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT และ
การเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ วิชาสุขศึกษา 
เรื่อง เรารักสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
ของนักเรียนที่เรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 
และแบบปกติ วิชาสุขศึกษา เรื่องเรารักสุขภาพ 
ชั้นประถมศึกษาศึกษา ปีที่ 2

 4. เพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบ
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ตนเองของนกัเรยีนทีเ่รยีนแบบกลุม่รว่มมือเทคนคิ 
TGT และเรียนรู้แบบปกติ วิชาสุขศึกษา เรื่อง เรา
รักสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2

สมมติฐานของการวิจัย
 1. นักเรียนกลุ่มที่เรียนโดยใช้การจัดการ
เรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ TGT และเรยีนดว้ย
การสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนแตกต่างกัน

 2. นักเรียนกลุ่มที่เรียนโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT และเรียน
ด้วยการสอนแบบปกติ มีความรับผิดชอบตนเอง 
แตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรยีนในศนูย์เครอืข่าย
โชคชัย 2 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษานครราชสมีา เขต 2 จำานวนนกัเรยีน 279 คน 

 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2 จำานวน 45 คน เป็นห้องเรียนที่เลือก
แบบเจาะจงจากโรงเรยีนบา้นดะแลงศนูยเ์ครอืขา่ย
โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโชคชัย 2 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2554 จำานวน 
21 คน โดยได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือ เทคนิค TGT และนักเรียน จำานวน 24 คน ได้
รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 4 ชนิด 
ประกอบด้วย

 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม

มือเทคนิค TGT เรื่อง เรารักสุขภาพวิชาสุขศึกษา 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำานวน 16 
แผน มีผลการประเมินความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 4.47 - 4.52

 2. แผนการจัดการเรียนรู้วิธีการสอน
แบบปกติ เรื่อง เรารักสุขภาพ วิชาสุขศึกษาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำานวน 16 แผน 
มีผลการประเมินความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.46 - 4.52.

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีน เรือ่ง เรารกัสขุภาพ วิชาสขุศกึษา ชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 2 ชนิดปรนัยเลือกตอบ 3 ตัวเลือก 
จำานวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 ค่า
อำานาจจำาแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.55 – 0.88

 4. แบบวัดความรับผิดชอบตนเอง แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ 
จำานวน15 ข้อ ผลการประเมินความสอดคล้อง
ของข้อคำาถามกับพฤติกรรมชี้วัดความรับผิดชอบ
ตนเองเท่ากับ 1.00

 การดำาเนินการวิจัย 

 ผู้ วิ จั ย ใ ช้ แ บบแผนกา รศึ กษ าแบบ  
Two-Group Pretest-Posttest Design (ล้วน  
สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538) ดำาเนินการ
ทดลองกับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
โดยดำาเนินการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TGT ตามลำาดับขั้นต่อไปนี้ 

 1. ขั้นเตรียมผู้ เรียนก่อนดำาเนินการ
ทดลอง

 1.1 จดักลุม่ผูเ้รยีนตามความสมคัรใจโดย
แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 
คน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้เรียนที่มีระดับความ
สามารถต่างกันตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
สุขศึกษา คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 1 คน 
ปานกลาง 3 คน และต่ำา 1 คน
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 1.2 ชี้แจงบทบาทของผู้เรียน แนะนำาวิธี
การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ให้ผู้เรียน
เข้าใจ ได้แก่ วิธีเรียนและการทำางานร่วมกัน การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มบทบาทและ
หน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มวิธีการแข่งขันเพ่ือสะสม
คะแนนความสามารถของกลุ่ม การคิดคะแนน
โบนัสของกลุ่มแข่งขัน การคิดคะแนนความ
สามารถของกลุ่มและเกณฑ์ในการได้รับรางวัล

 2. ขั้นทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
เรารักสุขภาพ จำานวน 30 ข้อ 

 3. ขั้นดำาเนินการทดลองดำาเนินการสอน
ตามแผนการจัดการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืเทคนคิ TGT 
เรื่องเรารักสุขภาพ สาระการเรียนรู้สุขศึกษา ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่2 จำานวน 16 แผนการเรยีนรู ้โดย
จัดใหผู้เ้รียนมกีารแข่งขันระหวา่งกลุม่ 20 นาท ีทำา
แบบทดสอบย่อยท้ายแผนการจัดการเรียนรู้หลัง
เรียน 15 นาที และสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ
งานของผู้เรียนและบันทึกคะแนน 

 4. ขั้นหลังการทดลองทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) เมือ่จัดการเรยีนรูค้รบ 16 แผนแลว้ ให้
ผู้เรียนทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน และแบบวัดความรับผิดชอบ

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT และ
แผนการจัดการเรียนรู้วิธีการสอนแบบปกติ ตาม
เกณฑ์ 80/80 โดยการหา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

 2. วิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียน
ด้วยวิธีการคำานวณค่าดัชนีประสิทธิผล 

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างสอง
กลุ่มโดยใช้ The Wilcoxon Mann-Whitney U 
test (สมนึก ภัททิยธนี และสมบัติ ท้ายเรือคำา, 
2547)

 4. วิเคราะห์ความรับผิดชอบต่อตนเอง
ของนักเรียนโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัย
 1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT และประสิทธิภาพ
ของการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติเท่ากับ 
83.89/96.67 และ 81.21/81.97 ตามลำาดับ ดัง
ตาราง 1 

ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT และ

ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ

ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ E
1
/E

2

แบบกลุ่มร่วมมือ N = 21 83.89/96.67

แบบปกติ N = 24 81.21/81.97

 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการ
เรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมือ เทคนคิ TGT และการเรียนรู ้
ด้วยวิธีการสอนแบบปกติมีค่าเท่ากับ 0.9448 และ 

0.6135 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.48 และ 61.35  
ดังตาราง 2
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ตาราง 2 ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT และการ

เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 

แผนการจัดการเรียนรู้ จำานวน คะแนน ผลรวมคะแนน ผลรวมคะแนน ดัชนี
 นักเรียน เต็ม ก่อนเรียน หลังเรียน ประสิทธิผล
กลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 21 30 249 609 0.9448
แบบปกติ 24 310 249 538 0.6135

 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระหว่างสองกลุ่มโดยใช้ The Wilcoxon 
Mann-Whitney U test กลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกว่า กลุ่มที่จัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ดังตาราง 3 

ตาราง 3 ผลสัมฤทธิ์ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT และการจัดการเรียนรู้

ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ

การจัดการเรียนรู้ Mean Sum of Z P -value
 Rank Rank
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT 34.86 732.00 -5.70** 0.00
การเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 12.63 303.00
 **นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 4. นักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
ร่วมมือ เทคนิค TGT มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

สงูกว่านักเรยีนทีจั่ดการเรยีนรูด้ว้ยวิธกีารสอนแบบ
ปกติ อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ.01 ดังตาราง 4

ตาราง 4 แสดงระดับความรับผิดชอบตนเองต่อการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาระหว่างการเรียนแบบ

กลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT และการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ

กลุ่มตัวอย่าง    ระดับความรับผิดชอบต่อตนเอง แปลผล
    N  S.D. 
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT  21 2.72 0.58 มาก
แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 24 2.55 0.47 มาก
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อภิปรายผล
 จากการวิจัยพบประเด็นที่ควรนำามา
อภิปรายผล ดังนี้

 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการ 
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT และแผนการ
จัดการเรียนรู้วิธีการสอนแบบปกติ เรื่อง เรา
รักสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 
83.89/96.67 และ 81.21/81.97 ตามลำาดับ ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ย่อม หมายความ
ว่า นักเรียนได้คะแนนจากการประเมินพฤติกรรม
การเรียน ประเมินผลงาน และทดสอบย่อยทั้ง 
16 แผนคิดเป็นร้อยละ 83.89 และ 81.21 และ
คะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคิดเป็นร้อยละ 96.67 และ 81.97 ตาม
ลำาดับ แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และนำาไปสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สิธิกิติ์ จันสามารถ (2552) รายงานผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 
เรื่อง สมรรถภาพทางกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผล
การศึกษาพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT เรื่อง สมรรถภาพ
ทางกาย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 85.41/81.46 สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Wong (2006) สรุปว่าการจัดการเรียนแบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค TGT มีกระบวนการการทำางาน
และทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ กระตุ้นให้นักเรียนรู้จัก
สังเกต รู้จักตั้งคำาถาม รู้จักสร้างความคิดรวบยอด 
รูจ้กัวธิแีสวงหาความรูด้ว้ยตนเองเพือ่ตอบคำาถามที่
ตนอยากรู ้รูจ้กัสรปุและทำาความเข้าใจกับสิง่สงสยั
ตอ้งการคำาตอบ ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ 
รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นวิธีที่มีประโยชน์
ต่อการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา และมีความ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เรียนโดยตรง ทั้งนี้เป็น
เพราะว่าการจัดการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
TGT นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้ 
ทักษะและสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ด้วยระเบียบ
วิธีดำาเนินการเป็นระบบจุดประสงค์หลักของการ
สอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT นั้นได้ใช้วิธีการ
ที่ให้นักเรียนศึกษาร่วมกันเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน มี
ใบงานทีม่อบหมายให้ทำางานรว่มกนั มกีารประเมนิ
เป็นระยะ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการทำางานรู้จักสังเกต รู้จักตั้ง
คำาถาม รูจ้กัสรา้งความคดิรวบยอด รูจ้กัวธิแีสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองเพื่อตอบคำาถามที่ตนอยากรู้ มี
การเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผล มีบรรยากาศในการเรียนการสอนต้อง
เรียนในห้องที่มีบรรยากาศการเรียนรู้เหมือนจริง 

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคTGT เรื่อง เรารัก
สุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 0.9448 
แสดงว่าหลังจากทดลองสอนนักเรียนมีความรู้ 
เรื่องเรารักสุขภาพ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 94.48 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สนทนา วรสาร (2548) 
พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT 
เรือ่งการบวกและการลบจำานวนทีม่ผีลลพัธแ์ละตวั
ตัง้ไมเ่กนิ 20 กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.72 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิธิกิติ์ จันสามารถ 
(2552) รายงานผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
กลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT เรื่อง สมรรถภาพทาง
กาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่2 ผลการศกึษาพบวา่ แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค 
TGT เรื่อง สมรรถภาพทางกาย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.688 ทั้งนี้เป็น
เพราะว่าการจัดการเรยีนการสอนแบบกลุม่รว่มมอื 
เทคนิค TGT ของผู้วิจัยได้จัดรูปแบบการเรียนรู้
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เพื่อตอบสนองการเรียนของผู้เรียน โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ
หลายๆ สิ่งที่อยากรู้คำาตอบให้ลึกซึ้ง หรือเรียนรู้
ในเรื่องนั้นๆตอบสนองการเรียนของผู้เรียน โดย
ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ ให้มากข้ึนโดยกระบวนการ 
วิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนมีการ
วางแผนในการศึกษาอย่าละเอียดปฏิบัติงานตาม
แผนท่ีได้วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นตำา
ตอบในเรือ่งนัน้ๆ จงึเปน็สาเหตหุนึง่ทีท่ำาใหน้กัเรยีน
เกิดการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด
ของวิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2553) สรุปว่าการจัด
กจิกรรมการเรยีนการสอนรูปแบบใดก็ได้ท่ีมีความ
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสาระการเรยีนรูแ้ละวยัของ
ผู้เรียน ตอบสนองการเรียนของผู้เรียน โดยยึดผู้
เรยีนเปน็สำาคญันกัเรยีนไดศ้กึษาคน้ควา้เกีย่วกบัสิง่
ใดสิ่งหนึ่งหรือหลายๆ สิ่งที่อยากรู้คำาตอบให้ลึกซึ้ง

 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องเรารักสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
วิชาสุขศึกษา ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค TGT และการจัดการเรียนรู้วิธี
การสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มที่เรียน
โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
TGT และการจัดการเรียนรู้วิธีการสอนแบบปกติ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง เรา
รักสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 วิชาสุขศึกษา  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยจากการทดลองการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
รว่มมอืเทคนคิ TGT กับกลุม่ตวัอย่างจำานวน 21 คน 
และการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
กับกลุ่มตัวอย่างจำานวน 24 คน พบว่าได้คะแนน
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเท่ากับ 
29.00 คะแนน และ 24.29 คะแนนตามลำาดับซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของณรงค ์ทว่มไธสง (2552) 
ที่ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีน และการคดิวิเคราะห์ ของนักเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบโครง
งานและการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ 
TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
เรื่องการป้องกันอันตรายจากสิ่งเสพติด ผลการ
วิจัย พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม
ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบแบบกลุ่มร่วม
มือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
กลุ่มที่จัดการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการ 
จดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ TGT นกัเรยีน 
ไดค้ะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่า 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการสอนแบบ 
โครงงานเล็กน้อยทั้งนี้เป็นเพราะว่าการจัดการ
เรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ของ
ผู้วิจัยได้เน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติความสามารถ
ด้วยตนเองและการทำางานที่เป็นกลุ่มและกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดความสำาเร็จที่ได้จากการทำางานที่
ต้องอาศัยความพยายามในการเรียนสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Malopinsky (2000)เนื่องจาก
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติความสามารถด้วยตนเองและการทำางานที่
เปน็กลุม่ตอ้งอาศยัความสามคัคีในการทำางาน และ
สอดคล้องกับแนวคิดของสุวิทย์ มูลคำา (2547) ที่
สรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement) 
หมายถึง ความสำาเร็จที่ได้จากการทำางานที่ต้อง
อาศัยความพยายามจำานวนหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นผลมา
จากการกระทำาที่อาศัยความสามารถทางร่างกาย
หรือสมอง ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงเป็น
ขนาดของความสำาเร็จที่ได้จากการเรียนที่อาศัย
การทดสอบ 

 4. การศึกษาความรับผิดชอบตนเองของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT และการ
จดัการเรยีนรูวิ้ธกีารสอนแบบปกต ิผลการวิจยัพบ
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ว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มที่เรียนโดย
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT มี
ความรับผิดชอบตนเองมากกว่าการจัดการเรียนรู้ 
แบบปกติ สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตณรงค์  
ชูกลาง (2552) ที่ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานและการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียน
รู้สุขศึกษาและพลศกึษา เรือ่งการปอ้งกันอันตราย
จากสิ่งเสพติด ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มท่ีเรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT มีความ
รับผิดชอบตนเองสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน และได้สรุปไว้ว่า ถ้าจะให้เด็กเกิดความ
รับผดิชอบตอ่ตนเองและสงัคมตอ้ง มอบหมายงาน
ใหท้ำา (ซึง่เปน็งานเทา่ทีก่ำาลงัความสามารถของเดก็
จะทำาได้) มอบหมายให้เด็กตัดสินใจด้วยตนเองมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง มีส่วนร่วมในการคิด
กิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียน
รู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เป็นการจัดโอกาส
ใหน้กัเรยีนสามารถใชค้วามรูค้วามชำานาญ ทกัษะที่
มอียู่ รวมท้ังจุดเดน่ของตนเองทีอ่าจไม่มีโอกาสได้
แสดงออกในที่ใดมาก่อนนำามาประยุกตใ์ชไ้ด้อย่าง
เต็มที่ ส่งเสริมให้เด็กตัดสินใจด้วยตนเองมีความ
รบัผดิชอบตอ่ตนเอง มีสว่นรว่มในการคดิกิจกรรม
โดยการเปน็ผูส้รา้งความรู ้แทนทีจ่ะเป็นผู้รบัความ
รู้เพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่มีวันที่จะรับได้หมด แต่ถ้า
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเอง เขาจะจดจำาสิ่งเหล่านั้น
ติดตัวไปตลอดชีวิตโดยไม่มีวันลืมสอดคล้องกับ
แนวคิดของ วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2546) ที่กล่าว
วา่บทบาทของครใูนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
กลุ่มร่วมมือช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่สร้างเสริม

การศึกษาค้นคว้าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้ง
กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม

ข้อเสนอแนะ
 การนำาผลการวิจัยไปใช้

 1. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ครูควรแจ้งกระบวนการ
เรียนการสอนและกระบวนการวัดผลและประเมิน
ผลให้นักเรียนทุกคนทราบ

 2. การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TGT ครูควรจัดเนื้อหาให้พอเหมาะกับวัย
ของนักเรียน

 3. การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TGT ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ต้องมีเวลาให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ในแต่ละขั้นตอนอย่างเพียงพอ ทั้งขั้นการศึกษา
และการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการ
สรุป และการรายงาน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา
ความสามารถของตน

 4. การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TGT กระบวนการกลุม่และความรบัผดิชอบ
ถือว่ามีความสำาคัญมาก ควรให้นักเรียนได้เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อที่จะได้ทำางานกลุ่ม
ของตนเองให้สำาเร็จมากยิ่งขึ้น

 การวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรวิจยัเปรยีบเทยีบการสอบแบบกลุม่
ร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอนวิธีอื่นๆ เพื่อหา 
ข้อสรุปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 2. ควรวิจัยตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เช่น ความ
คงทนในการเรยีนรู ้แรงจูงใจใฝส่มัฤทธ์ิ พฤตกิรรม
การเรียนรู้ พฤติกรรมการทำางานกลุ่ม
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ต่อวิชาสุขศึกษา เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD และแบบปกติ
The Comparison of Prathom Suksa 2 Students’Achievement 
and Attitude in Learning Health Education on the Topic 
of Heath Promotion through the Teaching of Cooperative  
Learning Using STAD Technique and Conventional Teaching

วรรณา โด่งพิมาย1, นพคุณ ภักดีณรงค์2, นฤมล เอนกวิทย์3

Wanna Dongphimai1, Noppakhun Phakdinarong2, Narumon Anekwit3

บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 3) เปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหว่าง การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิคSTAD และการจัดการ
เรียนรู้แบบปกต ิ4) เปรยีบเทยีบเจตคต ิตอ่วชิาสขุศกึษาของนกัเรยีนหลงัเรยีนระหว่าง การจดัการเรยีนรู้
แบบกลุม่รว่มมอื เทคนคิ STAD และ การจัดการเรยีนรูแ้บบปกต ิการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์ในการเรยีน
และเจตคตขิองนกัเรยีนนกัเรยีนประถมศกึษาปทีี ่2 ตอ่วิชาสขุศกึษาเรือ่งการสรา้งเสรมิสขุภาพ ดว้ยการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือ เทคนิค STAD และแบบปกติ กลุ่มตัวอยา่งได้แก่ นักเรียนชัน้ประถมศึกษา 
ปีท่ี 2 โรงเรยีนบา้นทา่อา่ง ศนูยเ์ครอืขา่ยโชคชยั 1 สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา 
เขต 2 ในปีการศึกษา 2554 จำานวน 2 ห้องเรียน ได้แก่ 27 คน และ 26 คน โดยกำาหนดเป็น 1) กลุ่ม
ทดลอง ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD และ 2) กลุ่มควบคุม ใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ ผู้วิจัยกำาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 
3 ชนิด ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ที่มีค่าเฉลี่ยของความเหมาะสม

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
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เท่ากับ 4.53 และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ที่มีค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมเท่ากับ 4.50 2) แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำานวน 30 ข้อมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79 ค่าความยากอยู่ระหว่าง 
0.40-0.80 และค่าอำานาจจำาแนก อยู่ระหว่าง 0.45-0.88 3) แบบวัดเจตคติจำานวน 15 ข้อ มีค่าอำานาจ
จำาแนกระหว่าง .23 ถึง .79 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การเปรียบเทียบข้อมูลด้วย Wilcoxon Mann-Whitney 
U Test 

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติที่
สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 85.19/96.67 และ 81.56/81.79 ตามลำาดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

 2. ดัชนีประสิทธิผลของ แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD และแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติที่สร้างขึ้น มีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้เป็น 0.94 และ 0.67 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 94 และร้อยละ 67 ตามลำาดับ 

 3. นักเรียนในกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนสงูกวา่นกัเรยีนในกลุม่ควบคมุที่ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .01 

 4. นักเรียนในกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD มีเจตคติต่อวิชา
สุขศึกษาสูงกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01

คำาสำาคัญ: ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ STAD เจตคตขิองนกัเรยีน

Abstract
 This research was aimed to study Prathom Suksa 2 Students’ academic achievement 
and attitude after attending cooperative learning teaching using STAD technique, compared 
to the conventional teaching. The study was focused on 1)The efficiency according to 80/80  
criteria, 2) Effectiveness Index of learning management plans, 3) Students’ learning  
achievement and 4) Students’ learning attitude. Subjects were Prathom Suksa 2 students from 
the two responsible classrooms in Ban Ta-Ang School under Education Office Area 2 in the 
academic year 2011.They were conveniently divided purposed into two groups by students’ 
classroom of their own which occupied 27 and 26 students respectively as experimental group 
for the constructed cooperative learning teaching using STAD technique and control group for 
the constructed conventional teaching, 8 plans each. The content were “Health Promotion” 
in Health Education Subject. According to learning achievement ,the subjects conducted 
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constructed 30 items-test,3 choices each, with discriminating power between 0.45-0.88 and 
reliability of 0.87. For learning attitude, they conducted 15 items questionnaire. The statistics 
used for analyzing the collected data were mean, standard deviation, percentage, and the 
Wilcoxon Mann-Whitney U Test.

 The results were as follows;

 1. The criteria efficiency plans of cooperative learning teaching using STAD  
technique and conventional teaching, were found higher than the expected criteria which 
were, 85.19/96.67 and 81.56/81.79 respectively.

 2. The effectiveness index plans of cooperative learning teaching using STAD technique 
and conventional teaching, were 0.94 and 0.67 or 94% and 67% respectively.

 3. The subjects in the experimental group who attended cooperative learning  
teaching using STAD technique gained learning achievement significantly higher than those 
in the control group at .01 level.

 4. The subjects in the experimental group who attended cooperative learning teaching 
using STAD technique revealed learning attitude significantly higher than those in the control 
group at .01 level.

Keywords: Achievement in Learning, Cooperative Learning by STAD Technique, Attitude in 
Learning

บทนำา
 การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ และ
การป้องกันโรคมีความสำาคัญ ที่จะต้องปลูกฝังให้
ความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสมกับหลักปฏิบัติที่ถูก
ต้องเพื่อให้คนในชาติโดยเฉพาะเยาวชนที่กำาลัง
เจรญิเตบิโตใหเ้จรญิเตบิโตสมบรูณท์ัง้ทางรา่งกาย
และสตปิญัญาดงักำาหนดไวใ้นพระราชบญัญตักิาร
ศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 2545 ใน
มาตรา 6 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) ว่า การ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้สมบูรณ์ 
ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำารง
ชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขซึ่ง

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 ที่กำาหนดองค์ความรู้ ทักษะและลักษณะ
สำาคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษาว่าบุคคลควรมีความรู้ทักษะและเจตคติ
ในการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของตนเอง
และผู้อื่น การป้องกันและปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆที่มี
ผลตอ่สขุภาพอยา่งถกูวิธแีละมทีกัษะในการดำาเนิน
ชีวิตน้ันย่อมแสดงให้เห็นถึงความสำาคัญของการ
สร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่นักเรียน (สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553)

 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็น
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สภาพปัญหา



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 106 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2556

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา
ในโรงเรียนยังไม่ประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมาย 
สาเหตุเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนยึดครูเป็นศูนย์กลาง ครูขาดเทคนิคในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไม่เป็นที่เร้าใจ ผู้เรียน
มีปัญหาในการศึกษาค้นคว้า ขาดทักษะในการ
ทำากิจกรรมเป็นกลุ่มผู้เรียนขาดความรับผิดชอบ
เอาใจใส่ในงานที่มอบหมาย ขาดความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเอง และยังขาดเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนวิชาสุขศึกษา (โรงเรียนบ้านท่าอ่าง, 2554) 
แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงต้องมีการ
ปรับปรงุกระบวนการเรยีนการสอนใหมโ่ดยการให้
ผูเ้รยีนเปน็ผูม้บีทบาทสำาคญั ดงันัน้การจดักจิกรรม 
การเรียนการสอนในรูปกระบวนการกลุ่ม คือ  
วธิกีารสอนโดยใช ้เทคนคิ STAD (Student Teams 
– Achievement Division) การจดัการเรยีนรูโ้ดย
วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaboration learning)  
ได้รับความสนใจและได้รับความนิยมมากข้ึน  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ซึ่งเป็นแนวคิดของ 
ดี ดับเบิลยู จอห์นสันและอาร์ ที จอห์นสัน (D.W. 
Johnson and R.T. Johnson, 1987) เป็นวิธีการ
สอนรูปแบบหนึง่ของการเรยีนแบบรว่มมอืกนัเรยีน
รูค้วามสำาคญัของการเรยีนรูแ้บบนีค้อืเปน็การเรยีน
การสอนทีก่ำาหนดใหน้กัเรยีนทีม่คีวามสามารถตา่ง
กันเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มโดยการแบ่งนักเรียน
ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4 คน โดยสมาชิก
ในกลุ่มต้องมีความสามารถท่ีแตกต่างกันแล้วใช้
ระบบที่เรียกว่า “ทีม” หรือ “กลุ่มสัมฤทธิ์” คือใช้
คะแนนในการพัฒนาตนเองของทกุคนเปน็คะแนน
ของกลุ่มร่วมกันเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ให้กำาลังใจกัน การจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ 
(Cooperative group) จะช่วยให้นักเรียน ช่วยกัน 
เรียนรู้ (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2553; วีนา  
ประชากูล และประสาท เนื่องเฉลิม, 2554) การ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD ช่วยให้
นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการทำางาน

ร่วมกับผู้อ่ืน คนเรียนเก่งช่วยเหลือคนเรียนอ่อน 
สมาชิกทุกคนรับผิดชอบต่อกาเรียนรู้ของสมาชิก
การเรียนแบบร่วมมือสามารถพัฒนาการเรียนรู้
ในด้านต่างๆ ได้ดีด้วยนักเรียนเข้าใจคำาสอนครูได้
ดี เพราะผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง

 จากประโยชน์และเหตุผล ผู้วิจัยใน
ฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ได้ศึกษาสภาพและความจำาเป็นที่กล่าว
มาขา้งตน้ จงึสนใจทีจ่ะนำาวิธสีอนแบบกลุม่รว่มมอื  
เทคนิค STAD กับแบบปกติ มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนวิชาสุขศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพือ่พฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD และ การจัดการเรียนรู้
แบบปกติ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

 2. เพือ่หาคา่ดชันปีระสทิธผิลของแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD และ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียนระหว่าง การเรียนรู้
แบบกลุม่รว่มมอืเทคนิค STAD และการเรยีนรูแ้บบ
ปกติ 

 4. เพือ่เปรยีบเทยีบเจตคตติอ่วชิาสขุศกึษา
ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรม แบบกลุ่มร่วม
มือ เทคนิค STAD และการเรียนรู้แบบปกติ 

สมมติฐานของการวิจัย
 1. นักเรียนกลุ่มที่เรียนโดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD และ
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แบบปกต ิมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนแตก
ต่างกัน

 2. นักเรียนกลุ่มที่เรียนโดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD และ
แบบปกติ มีเจตคติในการเรียนรู้แตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัด
ศูนย์เครือข่ายโชคชัย 1 สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ประจำาปี
การศึกษา 2554 จำานวน 9 โรงเรียน 12 ห้องเรียน 
นักเรียนจำานวน 287 คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านท่าอ่าง ศูนย์เครือข่ายโชคชัย 1 สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ในปีการศึกษา 2554 จำานวน 2 ห้องเรียน ได้แก่ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 จำานวน 27 คน เป็นกลุ่ม
ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือ เทคนิค STAD และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 
จำานวน 26 คน เป็นกลุ่มควบคุม ใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยทั้งสองกลุ่มได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด ได้แก่ 
(1) แผนการจัดการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ 
STAD มีค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมของแผน
อยู่ระหว่าง 4.40 - 4.57 และการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ มีค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมของแผน
อยู่ระหว่าง 4.40 - 4.56 (2) แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนจำานวน 30 ข้อ มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.79 ค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง 

0.40-0.80 และค่าอำานาจจำาแนก (B) อยู่ระหว่าง 
0.45-0.88 (3) แบบวัดเจตคต ิมลีกัษณะเปน็มาตร
ประมาณคา่ จำานวน 15 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนก อยู่
ระหว่าง .23 ถึง .79 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87

 การดำาเนินการวิจัย

 ผู้วิจัยใช้แบบแผนการศึกษาแบบ Two-
Group Pretest-Posttest Design (ล้วน สายยศ 
และอังคณา สายยศ. 2538 : 248-249) 

 วิ ธี ก า ร ดำ า เ นิ น ก า รทดลอ ง แล ะ 
เก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยดำาเนินการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1. จัดกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 1 
ห้องเรียน กลุ่มที่ 1 เป็นการสอนตามแบบการ
สอนแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD และกลุ่มที่ 
2 เป็นการสอนตามแบบการสอนปกติ โดยเลือก
แบบเจาะจง ซึ่งได้แก่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2/1 จำานวนนักเรียน 27 คน เป็นกลุ่มที่ 1 ได้รับ
การสอนแบบกลุม่รว่มมอื เทคนคิ STAD หอ้งเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 จำานวนนักเรียน 26 คน 
เปน็กลุม่ที ่2 ไดร้บัการการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ

 2. จัดปฐมนิเทศชี้แจงนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อทำาความเข้าใจกับนักเรียน
เกีย่วกบัวิธเีรยีน บทบาทของผูเ้รยีน ผลการเรยีนรู้ 
ที่คาดหวังของการเรียนและวิธีการประเมินผล 
การเรียน

 3. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำานวน 30 ข้อ

 4. ดำาเนินการสอนกลุ่มทดลองทั้งสอง
กลุ่ม โดยกลุ่มทดลองที่ 1 สอนตามแบบการสอน
แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มที่ 2 สอนตามแบบ
การสอนแบบปกติ โดยใช้เนื้อหาเดียวกัน ระหว่าง
วันที่ 20 มกราคม 2555 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2555 
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 5. เมื่อสิ้นสุดการสอนตามกำาหนดแล้ว 
ทำาการทดสอบหลังกับกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 2 กลุ่ม 
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด
เดียวกันกับทดสอบก่อนเรียน และแบบสอบถาม
วัดเจตคติต่อการเรียนวิชาสุขศึกษา 

  6. นำาแบบสอบถามวดัเจตคตติอ่การเรยีน
วิชาสุขศึกษาเก็บข้อมูลนำาไปวิเคราะห์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วเิคราะห์ประสทิธภิาพของแผนการจัด
กจิกรรมการเรียนรู ้โดยการหาความถ่ี รอ้ยละ คา่
เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 2. วิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียน
ดว้ยวธิกีารคา่ดชันปีระสทิธผิลทางการเรยีนรู ้โดย
ใช้สูตรคำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล 

 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหว่างสองกลุ่มโดยใช้ The Wilcoxon 
Mann-Whitney U test (สมนึก ภัททิยธนี และ
สมบัติ ท้ายเรือคำา. 2547 : 35-36)

 4. วิเคราะห์เจตคติของนักเรียนที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
 1. ประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีน
รู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD และแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ มีประสิทธิภาพ 85.19/ 
96.67 และ 81.56/81.79 ตามลำาดับ ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดังตาราง 1

ตาราง 1 แสดงประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STADและประสิทธิ

ภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ E
1
/E

2

แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD (N = 27) 85.19/ 96.67

แบบปกติ (N = 26) 81.56/ 81.79

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื เทคนคิ STAD และแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติที่มีค่าเท่ากับ 0.9400 และ 

0.6794 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.00 และ 67.94 ดัง
ตาราง 2

ตาราง 2 แสดงค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคSTAD และ

แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

แผนการจัดการเรียนรู้ จำานวน คะแนนเต็ม ผลรวมคะแนน ผลรวมคะแนน ดัชนี
 นักเรียน  ก่อนเรียน หลังเรียน ประสิทธิผล
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 27 30 360 783 0.9400
แบบปกติ 26 30 337 638 0.6794
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 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระหว่างสองกลุ่มโดยใช้ The Wilcoxon 
Mann-Whitney U test กลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกว่า กลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดัง
ตาราง 3

ตาราง 3 ผลสัมฤทธิ์ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD และการจัดการเรียนรู้

แบบปกติ

การจัดการเรียนรู้ Mean Sum of Z P -value
 Rank Rank
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD 40.00 1,080.00 -6.30** 0.00
การเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 13.50 351.00
 **นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 4. นักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
ร่วมมือ เทคนิค STAD มีเจตคติต่อวิชา สุขศึกษา

สูงกว่านักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตาราง 4 

ตาราง 4 แสดงเจตคตติอ่วชิาสขุศกึษาของนกัเรยีนทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ STAD และ

เจตคติต่อวิชาสุขศึกษาของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ

กลุ่มตัวอย่าง     ระดับเจตคติต่อการเรียน แปลผล
     วิชาสุขศึกษา
    N  S.D. 
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD 27 2.75 0.42 มาก

แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 26 2.65 0.44 มาก

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยพบประเด็นที่ควรนำามา
อภิปรายผล ดังนี้

 1. ประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีน
รู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การสร้าง
เสรมิสขุภาพ ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่2 มปีระสทิธภิาพ
เทา่กบั 85.19 /96.67 ซึง่สงูกวา่เกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้

ไว ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสายนัต ์ชวันนิ ี(2554) 
ที่ศึกษา ผลการใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบการ
จัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่องสุขภาพ
ที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าบทเรียนการ์ตูน
ประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD 
เรื่องสุขภาพที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา
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และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้น 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.62/84.50 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนดำาเนินการตามข้ัน
ตอนการสร้างตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้โดยผ่านกระบวนการศึกษาหลักสูตร คู่มือครู 
หนังสือเรียน หลักการ ทฤษฎี และศึกษาวิธีการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยกลุ่มร่วมมือแบบ 
STAD แล้วนำาแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองหา
คุณภาพและนำาไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
ทำาให้แผนการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ 
(2553) ท่ีสรุปว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จะช่วยการเรียนการสอนประสบผลสำาเรจ็ไดด้คีวร
มีลักษณะสอดคล้องกับหลักสูตรและแนวทางการ
สอนของกรมวิชาการ และผ่านกระบวนการนำาไป
สอนได้จริงและทำาให้มีประสิทธิภาพสูง 

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง การ
สร้างเสริมสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 
0.9400 แสดงว่าหลังจากนักเรียน เรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
วิชาสุขศึกษา เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพแล้ว 
นักเรียนมีผลการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 94.00 ซื่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนิดา นภานนท์ (2552) 
ได้ดำาเนินการวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องสิ่งเสพติดให้โทษ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีสอน
แบบร่วมมือรูปแบบ STAD กับวิธสีอนปกต ิผลการ
วิจัยพบว่า มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.9286 
นั่นคือนักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 92.86 ทั้งนี้เนื่องมาจากแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมีประสิทธิภาพ เมื่อนำาไปใช้กับผู้เรียนทำาให้ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึน และอีก

ประการหนึ่งคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนนั้น ผู้วิจัยได้เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ นักเรียน
ได้ปฏิบัติจริง กำาหนดขนาดของกลุ่มให้มีสมาชิก
เหมาะสมกับกิจกรรมและความสามารถ ใช้สื่อ
นวัตกรรมในขณะสอนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่ม มีความรับ
ผิดชอบต่อการทำางานกลุ่ม และตระหนักเมื่อกลุ่ม
ประสบความสำาเร็จตนย่อมประสบความสำาเร็จ
ด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด 
และคณะ (2552) สรุปว่า ค่าดัชนีประสิทธิผล  
(Effectiveness Index : E.I) ของสือ่หรอืนวัตกรรม
ทางการศึกษาด้วยจึงเป็นค่าที่แสดงอัตราการ 
เรียนรู้ที่ก้าวขึ้นจากพื้นฐานความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว 
หลังจากผู้เรียนได้เรียนจากสื่อหรือนวัตกรรม
ทางการศึกษาหรือแผนการจัดการเรียนรู้นั้น 

 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ วิชา สุขศึกษา 
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่2 ระหว่างแผนการจัดกจิกรรม
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD และ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า นักเรียน
ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือ เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่านักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ
ปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็น
ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวัฒนา โคตรสมบัติ (2549) ที่พบว่าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน
ที่ ได้รับการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบ 
STAD สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ 
.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีญาภรณ์  
รัตนะสม (2552) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสุขศึกษา เรื่อง ร่างกายของเรา ของนักเรียน
ชั้นประศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบร่วม
มือรูปแบบ STAD กับวิธีสอนปกติ สูงกว่าวิธี
สอนปกติ อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 ทั้งน้ี 
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เนือ่งมาจาก ผูว้จิยัไดท้ดสอบนกัเรยีนกอ่นเรยีน จดั
กิจกรรมการเรียนการสอน และทดสอบหลังเรียน
โดยให้ผู้เรียนทุกคนทำาแบบทดสอบครั้งสุดท้ายซึ่ง
เป็นการทดสอบรวมยอดและนำาคะแนนของตนไป
หาคะแนนพัฒนาการ ทำาให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางการเรียนท่ีดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ทิศนา แขมมณี (2553) สรุปว่าการจัดการเรียน
การโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือรูปแบบ STAD มี
กระบวนการคือจัดผู้เรียนเข้ากลุ่ม ให้สมาชิกได้
รับเนื้อหาและศึกษาเนื้อหาร่วมกันและทดสอบ
หลังเรียนโดยให้ผู้เรียนทุกคนทำาแบบทดสอบครั้ง
สุดท้ายซึ่งเป็นการทดสอบรวมยอด สอดคล้องกับ
แนวคิดของ กู๊ด (Good, 1973) สรุปว่าการได้รับ
ความรู้ (Knowledge Attained) การพฒันาทกัษะ
ทางการเรียนในโรงเรียน ซึ่งสามารถสังเกตและ 
วัดได้โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน หรือใช้แบบ
ทดสอบที่ครูสร้างขึ้น 

 4. การศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ ได้รับการจัดกิจกรรม
แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค 
STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า 
นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มีเจตคติต่อการ
เรียนเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ วิชาสุขศึกษา  
ช้ันประถมศึกษาปทีี ่2 อยู่ในระดบั สงูกวา่นกัเรยีน
ท่ีได้รับการจัดกจิกรรมแผนการจัดการเรยีนรูแ้บบ
ปกต ิอยา่งมนัียสำาคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 เปน็ไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของถวิล บุตรศรี (2554) ท่ีเปรียบเทียบเจตคติ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการคูณ
และการหาร ท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD กับการสอนปกติผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่า
นกัเรยีนท่ีได้รับการสอนแบบปกตอิยา่งมนียัสำาคญั 

ทีร่ะดบั .01 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของบารเ์บโต  
(Barbato, 2000) ที่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนเกรด 10 ระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยวิธี
สอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้กับวิธีสอนแบบปกติ 
พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกัน
เรยีนรูม้เีจตคตติอ่วิชาคณติศาสตรส์งูกว่านกัเรยีน
ที่เรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติทั้งนี้เป็นเพราะว่า 
ผู้วิจัยได้จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยกลุ่ม
ร่วมมือให้ทุกคนมีส่วนร่วมภายในกลุ่ม มีบทบาท 
ในกิจกรรมทุกคน ทำาให้มีเจตคติที่ดีต้องให้ 
แรงเสรมิเชงิบวก สรา้งประสบการทีด่ีในการเรยีน 
ขั้นปฏิบัติการกลุ่มนักเรียนทุกคนเข้ากลุ่มย่อย
ตามตารางคละสมาชิกในกลุ่มตามความสามารถ 
สมาชิกตกลงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่เพื่อช่วยกัน
ทำากิจกรรมสอดคล้องกับแนวคิดของวิมลรัตน์  
สุนทรโรจน์  (2546) กล่าวว่าขั้นปฏิบัติการกลุ่ม 
นักเรยีนทกุคนเขา้กลุม่ยอ่ยตามตารางคละสมาชกิ
ในกลุ่มตามความสามารถ สมาชิกตกลงเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่เพื่อช่วยกันทำากิจกรรม นักเรียน 
ร่วมมือกันแก้ปัญหามีส่วนร่วมในการเรียนเกิด
ความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 

ข้อเสนอแนะ
 การนำาผลการวิจัยไปใช้

 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ เทคนิค STAD ในวิชาสุขศึกษา ควร
ปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกภายในกลุ่มและจัดกลุ่มนักเรียนคละความ
สามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 4-5 คน
เพื่อให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่มีความ
สามารถแตกต่างกัน 

 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ เทคนิค STAD ครูควรลดบทบาทในการ
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บอกความรู้ สาธิต และอธิบายลง ให้สังเกต
พฤติกรรมและกระตุ้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำาเร็จ

 3. กระบวนการกลุ่มถือว่ามีความสำาคัญ
มากในการจดัการเรยีนรู ้โดยใชกิ้จกรรมการเรยีน
รู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ควรส่งเสริม
นักเรียนให้สามารถเป็นผู้นำาและ ผู้ตามที่ดีโดยให้
หมุนเวียนกันเป็นประธานและเลขานุการกลุ่ม 

 4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ เทคนิค STAD ควรให้นักเรียนใช้เวลา
ในการเรียนและลงมือปฏิบัติจริงให้มากมีความ 
เหมาะสมกับ เ วลาโดย เฉพาะการสะท้ อน 
ความคิดเห็น การวิเคราะห์ อภิปรายผล

 5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ เทคนิค STAD ครูควรให้กำาลังใจและเสริม
แรงแกน่กัเรยีนในการปฏบิตักิจิกรรมในทกุขัน้ตอน
เพื่อส่งเสริมเจตคติที่ดีในการเรียน

 การวิจัยครั้งต่อไป

 1. การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค 
STAD ควรนำาไปวิจัยหรือศึกษาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หรือ
อาจนำาไปปรับใช้ตามความเหมาะสม

 2. ควรนำาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุม่รว่มมอื เทคนคิ STAD ไปศกึษาวิจยัรว่มกบัตวั
แปรอื่นๆ เช่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทัศนคติ
ต่อการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

 3. ควรมกีารศกึษาปจัจยั และบทบาทของ
ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่
รว่มมอื เทคนคิ STAD ทีม่ผีลตอ่การจดักจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื เทคนิค STAD เชน่ บทบาท
ของครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อร่วมงาน 
ผู้ปกครองนักเรียน 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะด้านดนตรี เรื่อง 
ดนตรีสากลเบ้ืองต้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดของโซลตาน โคดายและแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ 
A Comparisons of Learning Achievement and Music Skill in 
the Basic of Music of Matthayomsueksa 1 Students by Using 
Instructional Models Zoltan Kodaly and Carl Orff 

ทองม้วน พันธ์เลิศ1, เดชา จันทคัต2, นิคม ชมพูหลง3

Thongmuan Phanlert1, Decha Jantakat2, Nikom Chomphulong3

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ดนตรี เรื่อง 
ดนตรีสากลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนตามแนวคิดของโซลตาน โคดายและแนวคิด
ของคารล์ ออรฟ์ ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และศกึษาดชันีประสทิธผิลของการจดัการเรยีนรู ้ทัง้ 
2 วิธี 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะด้านดนตรี ระหว่างการจัดการเรียนรู้ 2 วิธี และ 
3) ศกึษาความพงึพอใจตอ่การ จดัการเรยีนรู ้ทัง้ 2 วิธ ีกลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก ่นกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
23 จำานวน 80 คน จำานวน 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ดนตรีตามตามแนวคิดของโซลตาน โคดาย
และแผนการจัดการเรียนรู้ดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3) แบบวัดทักษะด้านดนตรี และ4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานใช้
สถิติ Hotelling’s T2

 ผลการวิจัยพบ ดังนี้

 1. ประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรูด้นตรตีามแนวคดิของโซลตาน โคดายและแนวคดิของ
คาร์ล ออร์ฟ เท่ากับ 85.21/85.00 และ 85.19/82.63 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7176 และ 
0.6869 ตามลำาดับ

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
1 M. Ed. Candidate in Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Mahasarakham University
2 Assistant Professor, Faculty of Education, Mahasarakham University 
3 Director of Academic Affairs Mahasarakham Technical College
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  2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโซลตาน โคดายและนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะด้านดนตรี หลังเรียน ไม่
แตกต่างกัน 

 3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโซลตาน โคดายและนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรยีนรู้ตามแนวคดิของคาร์ลออร์ฟ มีความพงึพอใจตอ่การจัดการเรยีนรู้อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่า
เฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และ 4.24 ตามลำาดับ

คำาสำาคัญ: การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโซลตาน โคดาย การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคาร์ลออร์ฟ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะด้านดนตรี ความพึงพอใจ

Abstract
 The purposes of this study were: 1) to find out the efficiencies of lesson plans in the 
basic of music of Matthayomsueksa 1 students using Zoltan Kodaly and Carl Orff with required 
efficiencies of 80/80 and to find out the effectiveness indices of lesson plans of 2 models, 2) to 
compare learning achievement and music skill between 2 models, and 3) to study satisfaction 
of 2 models. The sample used in this study consisted of 2 classrooms of 80 Matthayomsueksa 1 
students attending Kutbakpatthanasueksa School, under the Office of Secondary Educational 
Service Area Zone 23, obtained through the cluster random sampling. The instruments used 
for study comprised of: 1) lesson plans of instructional models Zoltan Kodaly and Carl Orff,  
2) learning achievement test, 3) the scale on music skill, and 4) the satisfaction  
questionnaire. Statistics used in basic data analyses were percentage, mean, standard  
deviation and Hotelling’s T2.

 The results of the study were as follows:

 1. The plans of instructional models Zoltan Kodaly and Carl Orff had efficiencies of 
85.21/85.00 and 85.19/82.63, and effectiveness indices of 0.7176 and 0.6869, respectively.

 2. The students who learned using the instructional models Zoltan Kodaly and  
Carl Orff did not show learning achievement and music skill differently.

 3. The students who learned using instructional models Zoltan Kodaly and Carl Orff 
showed their satisfaction at high level and mean at 4.26 and 4.24, respectively.

Keywords: instructional models Zoltan Kodaly, instructional models Carl Orff, learning 
achievement, music skill, and satisfaction
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บทนำา
 ดนตรีเป็นโสตศิลป์เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
เร่ืองของเสยีง โดยเหตทุีเ่สยีงไม่สามารถถ่ายทอด
เก็บไว้ในลักษณะของสื่อด้านภาษา จึงจำาเป็นต้อง
ถ่ายทอดเสียงเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถบันทึกใน
ลกัษณะของภาษา (ณรทุธ ์สทุธจติต.์ 2544) ดนตรี
เปน็ศาสตรแ์ขนงหนึง่ทีม่คีวามสำาคญัตอ่การเรยีนรู้
และพฒันาการของเดก็แตล่ะวยั ซึง่สาระทางดนตรี
แบง่ออกเปน็ 2 สว่น คอื สว่นทีเ่ป็นเนือ้หาและสว่น
ที่เป็นทักษะ จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำาลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย 
ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำานึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและ เป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็
ประมขุ มคีวามรูแ้ละทกัษะพืน้ฐาน รวมทัง้ เจตคติ 
ที่จำาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ
การศกึษาตลอดชีวติ โดยมุง่เนน้ผู้เรยีนเป็นสำาคญั
บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551) 

 ดนตรีสากลเบื้องต้นคือวิชาดนตรีที่
ประกอบด้วยสว่นทีเ่ปน็เนือ้หา ไดแ้กอ่งคป์ระกอบ
ของดนตรแีละทกัษะทางดา้นดนตรซีึง่เปน็สิง่ทีข่าด
ไม่ได้ในการให้ประสบการณ์ทางด้านดนตรีแก่ 
ผูเ้รียน ดงัน้ันในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน
ดนตรจึีงควรใหป้ระสบการณด์า้นตา่งๆ อยา่งครบ
ถ้วนสมบูรณ์ เป็นการให้ผู้เรียนเกิดทักษะดนตรี
หลายด้านและยังช่วยพัฒนาแนวคิดพื้นฐานทาง
ด้านดนตรีได้อย่างด ีเม่ือผู้สอนไดเ้ห็นความสำาคญั
ของเนือ้หาตลอดจนทักษะท่ีจะจัดให้แก่ผู้เรียนแลว้
ข้อสำาคัญอีกประการหนึ่งท่ีผู้สอนต้องคำานึงถึงคือ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจและ
มจีดุมุง่หมายครบถ้วนตามเนือ้หาท่ีตัง้เป้าประสงค์

ไว้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะต่างๆ ครบทุกทักษะ  
(ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2540) 

 โซลตาน โคดาย (Zoltan Kodaly) เป็น
นักประพันธ์เพลงและครูสอนดนตรีชาวฮังการี  
มวิีธกีารจดัการเรยีนการสอนดนตรโีดยแบง่ลำาดบั
ขั้นตอนการสอนได้เป็นขั้นตอน 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 
1 ร้องเนื้อ ขั้นที่ 2 สัญญาณมือแทนระดับเสียง
ต่าง ขั้นที่ 3 สัญลักษณ์ภาพแทนจังหวะต่างๆ  
ขั้นที่ 4 การอ่านโน้ตและร้องโน้ต และขั้นที่ 5 การ
สร้างสรรค์ จุดเด่นของการสอนแบบโคดายอยู่ที่
การจดัขัน้ตอนการสอนอยา่งเปน็ระบบ มกีารเรยีง
ลำาดับการสอนก่อนและหลังและมีการรวบรวม
เพลงไว้เป็นหมวดหมู่ (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2544) 

 คาร์ล ออร์ฟ (Carl Orff) เป็นคีตกวีและ
ครูดนตรีชาวเยอรมัน เป็นผู้คิดค้นวิธีการสอน
ดนตรีโดยการลงมือกระทำาอย่างมีชีวิตชีวาและ
สร้างสรรค์การมีปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่ง
มี 4 ขั้นการเรียนรู้ ได้แก่ ขั้นที่ 1 การรู้จักจังหวะ 
ขั้นที่ 2 การเล่นเครื่องดนตรีจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นที่ 
3 สร้างสรรค์ เป็นการสร้างสรรค์เนื้อร้อง ทำานอง 
จังหวะ ขั้นที่ 4 การอ่านและเขียนโน้ต จุดเด่นของ
การสอนแบบคาร์ล ออร์ฟอยู่ที่การเรียนรู้จังหวะ
ง่ายๆ การใช้ร่างกายทำาจังหวะ ต่อด้วยการเล่น
เครือ่งดนตรทีัง้เครือ่งกำากบัจังหวะ การจินตนาการ
จากเพลงอย่างอิสระ โดยไม่มีถูก-ผิด และค่อยๆ 
ลกึซึง้ไปเรือ่ยๆ จนถงึขัน้ทีผู่เ้รยีนสมัผสักบัสนุทรยี
รสของดนตรี (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2544) 

 ผู้วิจัยตระหนักถึงปัญหาและจุดเด่นของ
รูปแบบการสอนทั้งสองแบบมาใช้ในการวางแผน
การจดักจิกรรมการเรยีนรูด้นตรขีองนกัเรยีน เพือ่
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะ อนัพงึประสงคต์าม
ที่กำาหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
และสามารถนำา การจัดการเรียนการสอนไปใช้
หรือเผยแพร่ได้อย่างมีรูปแบบในโอกาสต่อไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโซลตาน โคดาย
และแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 และหาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและทักษะด้านดนตรี ระหว่างการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดของโซลตาน โคดาย และ
แนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโซลตาน  
โคดายและแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ

สมมติฐานของการวิจัย
 นักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียน
รู้ตามแนวคิดของโซลตาน โคดาย กับกลุ่มที่เรียน
ด้วยการจัดการเรยีนรูต้ามแนวคดิของคารล์ ออรฟ์ 
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะดา้นดนตรหีลงั
เรียนแตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
จำานวน 240 คน จาก 6 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนจำานวน 80 คน 
จาก 2 หอ้งเรยีน ได้มาโดยวธีิการสุม่แบบแบง่กลุม่ 
(cluster random sampling) จากนั้นจับสลาก
หอ้งเรยีน ไดน้กัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1/2 เปน็ก
ลุม่ทดลองท่ี 1 ไดร้บัการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ

โซลตาน โคดาย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1/3 เป็นกลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดคาร์ล ออร์ฟ

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แผนการจัดการเรียนรู้มี 2 แผน ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโซลตาน  
โคดาย และแผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบคาร์ล 
ออร์ฟ อย่างละ 9 แผน 

  2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 20 
ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .40 - .60 และค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ .85 

   3. แบบวัดทักษะด้านดนตรี จำานวน 4 ชุด 
โดยวัดทักษะด้านการฟัง การร้องเพลง การอ่าน
โน้ต ร้องโน้ตและทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรี 
มคีา่ดชันคีวามสอดคลอ้งระหว่าง .80 – 1.00 และ
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .84

  4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
เรียน สร้างโดยผู้วิจัย ชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า (rating scale) 5 ระดับ จำานวน 20 ข้อ มีค่า
อำานาจจำาแนก ตั้งแต่ 2.36 – 6.63 และค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ .81

 การดำาเนินการวิจัย

  1. ทดสอบกอ่นเรยีน (Pretest) ทัง้ 2 กลุม่ 
ด้วยแบบทดสอบผลสมฤทธิ์ทางการเรียน

  2. ดำาเนินการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดของโซลตาน โคดายและ
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบคาร์ล ออร์ฟ ทั้ง 
2 กลุม่ ใชแ้บบวัดทกัษะดา้นดนตรีในขณะทีด่ำาเนิน
การสอน ใช้เวลาในการสอน 11 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 1 และ 2 ชั่วโมง จำานวน 36 ชั่วโมง 

 3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทั้ง 2 
กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบผลสมฤทธิ์ทางการเรียน
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ชุดเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียนและใช้แบบวัด
ความพึงพอใจต่อการเรียน

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการ
จดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิของโซลตาน โคดายและ
แนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ 

  2. วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบ โดยใช้สูตร
คำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล 

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะด้านดนตรีโดยใช้สถิติ Hotelling’s T2 

  4. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อ
การเรียนโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการวิจัย
 1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวคิดของโซลตาน โคดายและแนวคิด
ของคาร์ล ออร์ฟ เท่ากับ 85.21/85.00 และ 
85.19/82.63 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.7176 และ 0.6869 ตามลำาดับ

 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของโซลตาน โคดายมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และทักษะด้านดนตรี หลังเรียน ไม่แตกต่าง 
จากนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของคาร์ล ออร์ฟ

 3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของโซลตาน โคดาย และนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ  
มคีวามพงึพอใจในระดับมาก โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กับ 
4.26 และ 4.24 ตามลำาดับ

อภิปรายผล
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการ 
เรียนรู้

   1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของโซลตาน โคดาย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.21/85.00 ซึ่งเป็นไป ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนการประเมิน
พฤติกรรมการเรียนการประเมินทักษะทางด้าน
ดนตรีและการทดสอบย่อยท้ายแผน ระหว่างเรียน 
ทั้ง 9 แผนคิดเป็นร้อยละ 85.21 และคะแนนจาก
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
คิดเป็นร้อยละ 85.00 แสดงว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
เพราะการสอนตามแนวคิดของโซลตาน โคดาย 
ที่เน้นทักษะการฟัง การร้องเพลง การอ่านโน้ต-
ร้องโน้ต การใช้สัญญาณมือและการฝึกเป่าขลุ่ย
รีคอร์เดอร์ ซึ่งเริ่มจากนักเรียนจะต้องฟังเสียง
เพลง และตนเองจะต้องร้องให้เสียงมีคุณภาพ
เหมือนที่ได้ยิน จากนั้นก็ปรับเปลี่ยนเนื้อร้องเป็น
เสยีงโนต้ นกัเรยีนกจ็ะฝกึรอ้งโนต้จนสามารถจดจำา
จงัหวะและทำานองได ้การใชส้ญัญาณมอืจะชว่ยให้
นกัเรยีนไดฝ้กึโสตประสาทใหร้บัรูโ้ดยไมต่อ้งเปลง่
เสียงออกมาว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไร จากนั้นจึง
เขา้สูก่ารปฏบิตัติามโนต้เพลงที่ไดฝ้กึรอ้ง (ธวัชชยั 
นาควงษ,์ 2541) สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ วรวิชย ์ 
จันทร์เพ็ง (2549) ที่ได้พัฒนาแผนการจัดการ 
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องขลุ่ย 
รีคอร์ดเดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน 
เทิดไทยวิทยาคม โดยการสอนตามแนวคิดของ 
โคดายพบว่าแผนการจัดการเรยีนรู ้มปีระสทิธภิาพ 
83.12/87.08 

 1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ดนตรีตาม
แนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.19/82.63 ซึ่งเป็นไป ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนการประเมิน
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พฤติกรรมการเรียนการประเมินทักษะทางด้าน
ดนตร ีและการทดสอบยอ่ยทา้ยแผน ระหวา่งเรยีน 
ทั้ง 9 แผนคิดเป็นร้อยละ 85.19 และคะแนนจาก
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
คิดเป็นร้อยละ 82.63 แสดงว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
สามารถนำาไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องมาจากการสอนตาม
แนวคดิของคารล์ ออรฟ์ เริม่จากการเรยีนรูพ้ืน้ฐาน
ดนตรีคือ จังหวะง่ายๆ การใช้ร่างกายทำาจังหวะ 
ตอ่ดว้ยการเล่นเครือ่งดนตรทีัง้เครือ่งกำากับจังหวะ
และเครื่องดำาเนินทำานอง การสร้างสรรค์เนื้อร้อง 
ทำานอง จังหวะ การเคลื่อนไหว การจินตนาการ
จากเพลงอย่างอิสระ โดยไม่มีถูก-ผิด การอ่าน
และเขียนโน้ต โดยใช้สัญญาณมือแทนระดับเสียง
ของตัวโน้ต (ณรุทธิ์ สุทธิจิตร, 2544) สอดคล้อง
กับการวิจัยของสุขุม เทียนสุข (2548) ที่จัดการ
เรียนรู้การเป่าขลุ่ยไทยตามแนวทฤษฎีการสอน
ของคาร์ล ออร์ฟ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนผาเวียง อำาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สโุขทัย พบวา่นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
ขลุ่ยไทยเพิ่มขึ้น

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้

 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของโซลตาน โคดาย มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 
0.7176 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนคิดเป็นร้อยละ 71.76 เป็นผลมาจาก การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของโซนตาล 
โคดาย จะเรียนรู้ตามลำาดับข้ันเน้นการร้องเป็น
หลักและมีการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อช่วยให้การ
เรียนรู้ของผู้เรียนมีลักษณะเป็นรูปธรรมและสอน
การอ่านโน้ตโดยใช้เพลงเป็นสื่อ เน้นให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติ ซึ่งเริ่มจากนักเรียนจะต้องฟังเสียง
เพลงและตนเองจะต้องร้องให้เสียงมีคุณภาพ

เหมือนที่ได้ยิน จากนั้นก็ปรับเปลี่ยนเนื้อร้องเป็น
เสยีงโนต้ นกัเรยีนกจ็ะฝกึรอ้งโนต้จนสามารถจดจำา
จงัหวะและทำานองได ้การใชส้ญัญาณมอืจะชว่ยให้
นกัเรยีนไดฝ้กึโสตประสาทใหร้บัรูโ้ดยไมต่อ้งเปลง่
เสียงออกมาว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไร จากนั้นจึง
เข้าสู่การปฏิบัติตามโน้ตเพลงที่ได้ฝึกร้อง (ณรุทธิ์ 
สุทธิจิตร, 2544) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  
วรวิชย ์จนัทรเ์พง็ (2549) ทีพ่บว่าดชันปีระสทิธผิล
ของแผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ .7459 คิดเป็น
ร้อยละ 74.59  

 2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ดนตรีตาม
แนวคิดของ คาร์ล ออร์ฟ มีค่าดัชนีประสิทธิผล 
เท่ากับ 0.6869 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 68.69 ซึ่งน่าจะเป็น
ผลมาจากรปูแบบการจดักจิกรรมการสอนตามแนว
ของ คารล์ ออรฟ์ เนน้ทีข่บวนการ ผูเ้รยีนมโีอกาส
ในการทดลอง และได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การประกอบกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการเรียน
การสอน เนื้อหาที่ผู้เรียนได้รับในขั้นแรกจึงง่าย
ธรรมดาทีส่ดุและคอ่ยๆ ลกึซึง้ไปเรือ่งๆ จนถงึขัน้ที่
ผูเ้รยีนสมัผสักบัสนุทรยีรสของดนตร ีกระบวนการ
ที่ ใช้เสมอ คือ การที่ผู้เรียนสัมผัสดนตรีและ
ถ่ายทอดเป็นการเคลื่อนไหวซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ประสบการณ์ทางดนตรี (ณรุทธิ์ สุทธิจิตร, 2544) 
สอดคล้องกับการวิจัยของ สุขุม เทียนสุข (2548) 
ที่พบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขลุ่ย
ไทยเพิ่มขึ้น 

 3. นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียน
รู้ตามแนวคิดของ โซลตาน โคดาย มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะด้านดนตรี หลังเรียน ไม่
แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคดิของ คารล์ ออรฟ์ ไมเ่ปน็ไปตามสมมตฐิาน
การวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนแนวโซลตาน โคดายเริ่มจาก
การเรยีนรูด้นตรอียา่งเปน็ระบบ คอื การรอ้งเพลง 
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การอ่านโน้ตการเขียนโน้ต เมื่อมีความรู้พื้นฐาน
แล้วจึงฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีและการจัดการเรียน
การสอนของ คาร์ล ออร์ฟ เริ่มจากการเรียนรู้พื้น
ฐานคือ จังหวะ ระดับเสียง การอ่านโน้ต ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ดนตรีไปพร้อมๆ 
กับการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี ซึ่งสรุปว่า การสอน
ดนตรีตามแนวของโซลตาน โคดายและคาร์ล 
ออร์ฟ เป็นแนวจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
สำาหรับนำาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนดนตรี 
(ณรุทธิ์ สุทธิจิตร, 2544) สอดคล้องกับการวิจัย
ของพงษศ์กัดิ ์เอกจกัรแกว้ (2553) ไดเ้ปรยีบเทยีบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจต่อการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีพื้นบ้าน) 
เรื่องพิณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้
รับการจัดการเรียนการสอนแนวซูซูกิ การจัดการ
เรยีนการสอนแนวโซลตาน โคดายและการจดัการ
เรียนการสอนแนวคาร์ล ออร์ฟ พบว่า นักเรียนที่
ไดร้บัการจัดการเรยีนการสอนแนวโซลตาน โคดาย 
และแนวคาร์ล ออร์ฟ ไม่พบความแตกต่างของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสอดคล้องกับการ
วิจัยของเสกสรร พรมไชยา (2548) ที่ได้เปรียบ
เทียบทักษะทางดนตรีและผลสมฤทธิ์ทางดนตรี 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการ
จัดกิจกรรมการสอนดนตรีตามแบบของโซตาน  
โคดายและคารล์ ออรฟ์ กบั การจดัการเรยีนรูแ้บบ
พืน้ฐาน พบวา่ นกัเรยีนที่ไดร้บัการจดัการเรยีนการ
สอนดนตรตีามแบบของโซลตาน โคดายและคารล์ 
ออร์ฟ มีทักษะดนตรีสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนแบบพื้นฐาน

  4. นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการสอน
โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรูต้ามแนวของโซลตาน 
โคดาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
เป็นเพราะแผนการจัดการเรียนรู้กำาหนดการสอน
ด้านการฟังเพลง การร้องเพลง การอ่านโน้ต-
ร้องโน้ต การใช้สัญญาณมือ และการเป่าขลุ่ยรี

คอร์เดอร์ ซึ่งสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้
กับนักเรียน (ธวัชชัย นาควงษ์, 2541) สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ วรวิชย์ จันทร์เพ็ง (2549) 
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนตาม
แนวคดิของโคดายและการสอนตามแนวของคารล์ 
ออร์ฟ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะแผนการ
จัดการเรียนรู้กำาหนดการสอนดนตรีตามแนวของ
คาร์ล ออร์ฟ สอนจังหวะการร้องเพลงโดยใช้
เพลงไทยในการสอน โดยเลือกเพลงที่คุ้นหู หรือ
เพลงประกอบกิจกรรมบางเพลงดัดแปลงจากเนื้อ
ร้องต่างประเทศเป็นเนื้อร้องไทยเพื่อให้เด็กเข้าใจ
ง่ายขึ้น และเน้นทักษะให้เด็กได้ประกอบกิจกรรม
ทุกๆ ชั่วโมง ซึ่งสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ให้กับเด็ก (ณรุทธิ์ สุทธิจิตร, 2544) สอดคล้อง
กับการวิจัยของ เสกสรร พรมไชยา (2548) ที่พบ
วา่ นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจตอ่การจดัการเรยีนการ
สอนดนตรตีามแบบของโซลตาน โคดายและคารล์ 
ออรฟ์ ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัการวิจัยของ 
พงษ์ศักดิ์ เอกจักรแก้ว (2553) ที่พบว่า นักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแนวโซลตาน โค
ดาย และแนวคารล์ ออรฟ์ มคีวามพงึพอใจตอ่การ
จัดการเรียนการสอนดนตรี ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

 1.1 การสอนดนตรีสากลเบื้องต้น ควร
สอนเน้ือหาเบือ้งตน้ใหก้บันักเรยีนตัง้แตช่ัน้ประถม
ศกึษา เพือ่เปน็การพฒันาทกัษะดา้นดนตรีในระดบั
สูงต่อไปและมีการผสมผสานทักษะต่างๆ ให้ครบ
ทุกทักษะให้เหมาะสมกับผู้เรียน

 1.2 ควรเลือกเพลงให้เหมาะสมในการ
สอนดนตรคีวรเปน็เพลงทีอ่ยู่ในชว่งเสยีงทีนั่กเรยีน
ร้องได้และอาจเป็นเพลงพื้นบ้านของนักเรียนก็ได้

 1.3 สามารถใช้เครื่องดนตรีอื่นๆ ได้ตาม
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ความต้องการของนักเรียน

 1.4 การนำาแนวคิดการจัดการเรียนการ
สอนตามโซลตาน โคดาย และแนวคาร์ล ออร์ฟ 
เหมาะสำาหรับนำาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอนในห้องเรียนทั่วไป

 2. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวจัิยครัง้ตอ่ไป

 2.1 ควรวิจัยซ้ำาโดยการปรับปรุงเนื้อหา
วชิา เพลงและกจิกรรมให้มีความเหมาะสมมากข้ึน

 2.2 ควรมีการนำาจุดเด่นจากแนวคิดของ
นักการศึกษาดนตรีมาผสมผสานและประยุกต์
ทดลองใช้สอนดนตรีแล้วศึกษาว่าจุดเด่นของ
แนวคดิตา่งๆ ชว่ยใหก้ารเรยีนมพีฒันาการมากแค่
ไหน เพยีงใด แลว้นำามาทดลองใชก้บันักเรยีนระดบั
ชั้นต่างๆ 

 2.3 ควรมีการทดลองโดยใช้เวลาตลอดปี
การศึกษา เพื่อดูพัฒนาการทุกๆ เดือน
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การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และเจตคติ ระหว่างการเรียนบนเครือ
ข่ายที่สร้างตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กับการเรียนแบบปกติ วิชา
คอมพวิเตอร์พืน้ฐาน เร่ือง เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร ์ระดบั
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
A Comparative Learning Achievement and Attitudes between 
Web – based Instruction Developed by Constructivist Theory 
and Traditional Approach in The Fundamental of Computer 
Course Entitle Information Technology and Computer for 
Mathayomsuksa 4 

พรพิมล ทองดวง1, สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ2, อัชชา เขตบำารุง3

Pornpimon Thongduang1, Suthipong Hoksuwan2, Atcha khatbumrung3

บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมาย 1) ออกแบบและสรา้งบทเรยีนบนเครอืขา่ยทีส่รา้งตามทฤษฎีคอน
สตรคัตวิสิต ์วชิาคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน เรือ่ง เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร ์ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 
ทีม่ปีระสทิธิภาพตามเกณฑ ์80/80 2) ศกึษาดชันปีระสทิธผิลของบทเรยีนบนเครอืขา่ยทีส่รา้งตามทฤษฎี
คอนสตรคัตวิสิต ์และการเรียนแบบปกต ิ3) เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความคดิสรา้งสรรค ์
ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และการเรียนแบบปกติ 4) เปรียบเทียบ
เจตคติต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 
และ 5) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำานวน 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำานวน 
40 คน จัดการเรียนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และกลุ่มควบคุม  
จำานวน 40 คน จัดการเรียนแบบปกติ ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
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(1) บทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน มีค่าความยาก ตั้งแต่ 0.60 ถึง 0.77 ค่าอำานาจจำาแนก ตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.56 และมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.87 (3) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 (4) แผนการจัดการ
เรยีนรูเ้รือ่ง เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร ์ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 (5) แบบวัดเจตคตติอ่การเรยีน  
ซึ่งมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 และ (6) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สมมติฐานใช้  
Hotelling’s T2 

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

 1. บทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
83.81/89.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 80/80

 2. ดชันปีระสทิธผิลของบทเรยีนบนเครอืขา่ยทีส่รา้งตามทฤษฎีคอนสตรคัตวิิสต ์วิชาคอมพวิเตอร์
พื้นฐาน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่า เท่ากับ 0.8464 คิดเป็น
ร้อยละ 84.64

 3. นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนบนเครอืขา่ยทีส่รา้งตามทฤษฎีคอนสตรคัตวิิสต ์วิชาคอมพวิเตอร์
พ้ืนฐาน เร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร ์มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน และมคีวามคดิสรา้งสรรค์
สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 4. นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนบนเครอืขา่ยทีส่รา้งตามทฤษฎีคอนสตรคัตวิิสต ์วิชาคอมพวิเตอร์
พืน้ฐาน เรือ่งเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร ์ชั้นมัธยมศกึษาปทีี ่4 หลงัเรยีนมีเจตคตสิงูกวา่กอ่น
เรียนและมีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.71, S.D.=0.48)

 5. นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนบนเครอืขา่ยทีส่รา้งตามทฤษฎีคอนสตรคัตวิิสต ์วิชาคอมพวิเตอร์
พื้นฐาน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มีพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับดี (  = 2.61, S.D. 
= 0.51)

 

คำาสำาคัญ: ความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ บทเรียนบนเครือข่าย 

Abstract
  Web – based Instruction developed by constructivist theory is a technology and an 
innovation that can be used efficiently in learning – teaching activities. The purposes of this 
study were; (1) to develop the web – based Instruction development by constructivist theory 
on information technology and computer for Mathayomsuksa 4 students with a required  
efficiency of 80/80, (2) to find out and effectiveness index of the web – based Instruction 
development by constructivist theory and those learned using the traditional approach,  
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(3) to compare learning achievement and creative thinking abilities between the students 
who learned using the web – based Instruction development by constructivist theory and 
those learned using the traditional approach, (4) to compare attitudes the learning using the  
web – based Instruction development by constructivist theory between pretest - posttest, 
(5) to study the learning behavior on with learning through the web – based Instruction  
development by constructivist theory.The sampling in this research consisted of 80  
Mathayomsuksa 4 students, attended at Huaithalaeng Pittayakom School, under the Office 
of Nakhonratchasima Educational Service Area Zone 31 in the second semester of academic 
year 2011, obtained using the cluster random sampling technique. They were divided into 
2 groups; (A) an experimental group with 40 students who learned using the web – based 
Instruction development by constructivist theory and; (B) a control group with 40 students 
who learned using the traditional approach. The instruments used in this study were the 
web – based Instruction development by constructivist theory, an the difficulty ranging from 
0.60 to 0.77 and from 0.23 to 0.56 for discrimination. an achievement test with a reliability 
of 0.87, an creative thinking test with a reliability of 0.80, a questionnaire on attitude with a 
reliability of 0.82, and a the observed behavior with a reliability of 0.83. Data were analyzed 
by the mean, standard deviation; and Hotelling T2 were employed for testing hypotheses. 

 The results of the study are as follows:

 1. The web – based Instruction development by constructivist theory on Technology 
and Computer for Mathayomsuksa 4 had an efficiency of 83.81/89.50 which was higher than 
the established requirement at 80/80

 2. The web – based Instruction development by constructivist theory on Technology 
and Computer for Mathayomsuksa 4 had an effectiveness index of 0.8464, 84.64 percent.

 3. The students who learned using the web – based Instruction development by 
constructivist theory showed higher learning achievement and creative thinking abilities on 
Technology and Computer than those who learned using the traditional approach at the .05 
level of significance.

 4. The students who learned using the web – based Instruction development by  
constructivist theory showed their with attitude as a whole at a most level. (  =4.71, S.D. = 0.48)

 5. The students who learned using the web – based Instruction development by  
constructivist theory showed their learning behavior with learning as a whole at a good level. 
(  = 2.61, S.D. = 0.51)

 

Keywords: creative thinking, constructivist theory, web–based Instruction
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บทนำา
  สภาพสังคมปัจจุบันจะเห็นได้ว่า โลก
ได้ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์อย่างรวดเร็ว ด้วย
อิทธิพลความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ 
วิทยาการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเครือข่ายไปทั่วทุกมุม
โลก ทำาให้สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งข่าวสาร
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ มีความรู้ใหม่เกิดข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องและกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ก่อ
ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงตอ่การดำารงชวีติของมนษุย ์
เช่น ด้านข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
ทาง “อินเทอร์เน็ต” (Internet) ขณะเดียวกันนั้น
กิจกรรม ทุกด้านถูกเชื่อมโยงเข้าถึงกันและกัน 
ทำาให้ผู้เรียนจำาเป็นต้องแสวงหาความรู้และเรียนรู้
อยู่ตลอดเวลา รู้จักการใช้เทคโนโลยีและสื่อสาร
สนเทศต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำารงชีวิต 
รวมท้ังพัฒนาตนเองและสงัคมอยา่งตอ่เนือ่ง (กรม
วิชาการ, 2546) 

  ปัญหาท่ีพบในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
เป็นขอบเขตเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน นักเรียนต้อง
ใช้ประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์เดิมท่ีได้รับมา
ปรับใช้ในการเรียน แต่การจัดการเรียนแบบปกติ 
ยังไม่สามารถตอบสนองผู้เรียนได้ การจัดการ
เรียนการสอนที่ใช้สื่อบนเครือข่าย จึงเป็นการ
จัดการเรียนการสอนวิธีหนึ่ง ที่มีคุณลักษณะตอบ
สนองต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ตลอด
เวลา ซึ่งผู้เรียนและครูอาจไม่จำาเป็นต้องอยู่ใน
สถานที่และเวลาเดียวกัน โดยมีการมอบหมายให้
ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล ส่งงานผ่านทางอีเมล์ และ
สามารถสนทนาผ่านทางออนไลน์ ซึ่งคุณสมบัติ
ดังกล่าวทำาให้การเรียนการสอนบนเครือข่ายมี
ศักยภาพในการสื่อสารที่สูงข้ึน (สาคร อัฒจักร, 
2552) การสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

อยา่งมปีระสทิธภิาพและยงัเชือ่มโยงเปน็เครอืขา่ย 
ไปทัว่โลก ทำาใหผู้เ้รยีนมแีหลง่เรยีนรูเ้พิม่ขึน้ และสือ่
บนเครอืขา่ยมลีกัษณะทีผู่ส้อนและผูเ้รยีนสามารถ
มีปฏิสัมพันธ์กัน ดังนั้นบทเรียนบนเครือข่าย 
จึงจัดได้ว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เปรียบเสมือน
เปน็การเรยีนการสอนหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ (สมุาล ี 
ชัยเจริญ, 2554) 

  ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์มีแนวทางการ
จดัการเรยีนรูด้ว้ยการกระทำาหรอืสรา้งความรูด้ว้ย
ตนเอง โดยมีขั้นตอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
ค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติกิจกรรม 
ซึ่งจะทำาให้เกิดประสบการณ์ใหม่เข้าไปสัมพันธ์
กับความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม 
(อรพินธ์ ช่วยค้ำาชู, 2554:) การเรียนรู้บนเครือ
ข่ายที่สร้างตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ มีการใช้
คุณลักษณะของสื่อที่เหมาะสม และสอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระของวิชาที่นักเรียนเชื่อมโยงความรู้ 
ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการเรยีนทำาใหผ้ลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง 

 การศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนบนเครือข่ายทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน
นั้น เพื่อศึกษาถึงความรู้สึกที่ได้รับจากประสบ
การณ์นั้นๆ เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกไปใน
ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งสามารถนำาผลการ
ศึกษามาปรับปรุงหลักสูตร สร้างและพัฒนา
เครื่องมือ นำาไปสู่เจตคติที่ดี ดังนั้น การเรียน
การสอนจึงได้มีส่วนช่วยสร้างเจตคติได้มากขึ้น 
(เกษตรชัย บำารุงธรรม, 2551) เหตุผลดังกล่าว 
ผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้า เพื่อออกแบบและสร้าง
รูปแบบการสอนบนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 
เพื่อให้ได้รูปแบบการเรียนการสอน ที่เหมาะสม 
กบัผูเ้รยีน โดยผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเขา้ใจ 
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รวมทั้งได้ศึกษาเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการเรียน 
อันจะนำาไปพัฒนาให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้นต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อออกแบบและพัฒนาบทเรียน
บนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80

 2. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบท
เรียนบนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ และการเรียนแบบปกติ เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและความคิดสร้างสรรค์ เรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ทีเ่รยีนบนเครอืข่ายท่ีสรา้งตามทฤษฎคีอนสตรคั
ติวิสต์และการเรียนแบบปกติ

 4. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียน
ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ ระหว่างก่อนเรียน-หลังเรียน

 5. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียน เร่ือง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ของชั้น
มธัยมศกึษาปีที ่4 ดว้ยบทเรยีนบนเครอืขา่ยทีส่รา้ง
ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์

สมมติฐานของการวิจัย
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
คิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ

 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพวิเตอร ์ดว้ยบทเรยีนบนเครอื
ข่ายที่สร้างตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีเจตคติ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

วิธีการวิจัย
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
อำาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
จำานวน 9 ห้องเรียน รวม 377 คน

 กลุ่ มตั วอย่ า ง  เป็ น นัก เรี ยนชั้ นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
อำาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จำานวน 2 
ห้องเรียน ได้แก่ ห้อง 4/1 จำานวน 40 คน เป็นก
ลุ่มทดลอง และห้อง 4/4 เป็นกลุ่มควบคุม ซึ่งได้
มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random 
sampling) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. บทเรยีนบนเครอืขา่ยทีส่รา้งตามทฤษฏี
คอนสตรัคติวิสต์ จำานวน 4 หน่วยการเรียน 

 2. แผนการจัดการเรียนรู้จำานวน 4 แผน 

  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน จำานวน 40 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัว
เลือก ค่าความยาก มีตั้งแต่ 0.60 ถึง 0.77 ค่า
อำานาจจำาแนกมีตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.56 ค่าความเชื่อ
มั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87

  4. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ เป็นแบบ
ตอบคำาถามจำานวน 8 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.77
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  5. แบบวัดเจตคติต่อการของนักเรียน
ต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตาม
ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นแบบประมาณค่า  
(rating scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.82

วิธีดำาเนินการวิจัย
 1. ทำาการทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) ทัง้ 
2 กลุ่ม โดยทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีน แบบวดัความคดิสรา้งสรรค ์และกลุม่ทดลอง
ทำาแบบวัดเจตคติต่อการเรียน

  2. กลุม่ทดลองเรยีนดว้ยบทเรยีนบนเครอื
ขา่ยและกลุม่ควบคมุเรยีนตามปกต ิทัง้ 2 กลุม่ ทำา
แบบทดสอบหลังเรียนเม่ือเรียนจบในแต่ละหน่วย
การเรยีนรู ้การเรยีนของทัง้ 2 กลุม่ ใชเ้วลาจำานวน 
9 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง

 3. ทำาการทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
ทั้ง 2 กลุ่ม ทันทีเมื่อสิ้นสุดการเรียน โดยทำาแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบคู่ขนาน 
และให้กลุ่มทดลองทำาแบบวัดเจตคติต่อการเรียน
ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฏีคอน
สรัคติวิสต์

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. หาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือ
ข่ายท่ีสร้างตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ โดยการ

หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

  2. หาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบน
เครือข่ายที่สร้างตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ โดย
การใช้สูตรคำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล

  3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างนักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฏีคอน
สตรัคติวิสต์ และนักศึกษาที่เรียนตามปกติ โดย
ใช้ Hotelling’s T2

  4. เปรียบเทียบแบบวัดเจตคติที่เรียนด้วย
บทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฏีคอนสตรัค
ติวิสต์ โดยใช้การทดสอบที่ไม่เป็นอิสระจากกัน 
(t – test dependent)

  5. วิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายที่สร้าง
ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
 1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบท
เรียนบนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฏีคอนสตรัค
ติวิสต์ ของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม พบว่านักเรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฏี
คอนสตรัคติวิสต์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.81/89.50 ดังตาราง 1

ตาราง 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ 

 จำานวนนักเรียน  ผลรวมของคะแนน
 (N) ทดสอบ ร้อยละ ทดสอบ ร้อยละ E

1
/E

2

  ระหว่างเรียน  หลังเรียน 

 40 1341 83.81 1432 89.50 83.81/89.50
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 2. ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผล
ของบทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฏี 
คอนสตรัคติวิสต์ พบว่าบทเรียนบนเครือข่าย

ที่สร้างตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.8464 หรือคิดเป็นร้อยละ 
84.64 ดังตาราง 2

ตาราง 2 วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ 

 จำานวนนักเรียน  ผลรวมของคะแนน
 (N) คะแนน ทดสอบ ทดสอบ ดัชนีประสิทธิผล

  เต็ม ก่อนเรียน หลังเรียน 

 40 40 506 1432 0.8464

 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้  
Hotelling’s T2 พบวา่นกัเรยีน มผีลสมัฤทธิท์างการ

เรียน และมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนที่
เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ดังตาราง 3

ตาราง 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้  

Hotelling’s T2

เกณฑ์ประเมิน Value F Hypothesis df Error df P*
Pillai’s Trace .609 60.043* 2.000 77.000 .000
Wilks’s Lambda .391 60.043* 2.000 77.000 .000
Hotelling’s T2 1.560 60.043* 2.000 77.000 .000

Roy’s Largest Root 1.560 60.043* 2.000 77.000 .000
*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 4. ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่เจตคติ
ต่อวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ของนักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฏีคอน
สตรัคติวิสต์ พบว่านักเรียนมีเจตคติต่อบทเรียน

บนเครือข่ายหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 
อยู่ในระดับมากที่สุด ดังตาราง 4
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ตาราง 4 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ของนักเรียนที่เรียนด้วย 

บทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ 

กลุ่มตัวอย่าง คะแนนเจตคติต่อการเรียน N  S.D. t P
 ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย
การทดลอง ก่อนเรียน 40 4.50 0.59 4.84* .000
(บทเรียนบนเครือข่าย) หลังเรียน 40 4.71 0.48
*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 5. พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฏี
คอนสตรัคติวิสต์ พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบท
เรียนบนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฎีคอนสตรัคติ

วิสต์ มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมเท่ากับ 2.61 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 แสดงว่านักเรียนมี
พฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับดี ดังตาราง 5

ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่มีต่อ

บทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์

 รายการประเมิน  S.D. ระดับ
1 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 2.75 0.44 ดี

2 นักเรียนตั้งใจเรียน 2.75 0.44 ดี

3 นักเรียนตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 2.70 0.47 ดี

4 ทำางานเสร็จทันเวลา 2.50 0.51 ดี

5 นักเรียนสนุกสนานกับการเรียน 2.60 0.50 ดี

6 นักเรียนทำางานตามลำาดับขั้นตอน 2.45 0.51 พอใช้

7 นักเรียนใช้เครื่องมือถูกต้องปลอดภัย 2.65 0.49 ดี

8 เก็บอุปกรณ์หลังเรียน 2.75 0.44 ดี

9 สามารถแก้ปัญหาได้ 2.40 0.50 พอใช้

10 ช่วยเหลือเพื่อนในระหว่างเรียน 2.55 0.51 ดี

 รวม 2.61 0.51 ดี
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อภิปรายผล
 1. บทเรยีนบนเครอืขา่ยทีส่รา้งตามทฤษฏี
คอนสตรัคติวิสต์ ทำาให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้เฉลีย่ 83.81 และสามารถเปลีย่นพฤตกิรรม
การเรียนของบทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตาม
ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เฉลี่ยร้อยละ 89.50 แสดง
ว่าบทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฏีคอน
สตรัคติวิสต์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ 80/80 ทำาให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
ผู้วิจัยได้สร้างบทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตาม
ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ที่ทันสมัย มีความน่าสนใจ 
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทบทวน
เน้ือหาตามความต้องการของตนเอง มีความ
สนุกสนานตื่นเต้น เนื่องจากต้องเรียนเองจาก
คอมพิวเตอร์ นักเรียนมีอิสระในการเรียนของ
ตนเอง ทำาให้นักเรียนรู้จักคิด และสามารถแก้
ปัญหาได้ด้วยตนเอง ทำาให้นักเรียนทราบความ
กา้วหนา้ของตนเองในทนัท ีถนอมพร เลาหจรสัแสง  
(2544) ได้กลา่วถงึการสอนบนเวบ็มขีอ้ดอียูห่ลาย
ประการ เช่น การสอนบนเว็บเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล หรือผู้เรียนที่ไม่มีเวลา
สามารถเข้ามาเรียนได้ตลอดเวลา อีกทั้งการสอน
บนเว็บนั้นยังช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ โดยผู้เรียนสามารถติดต่อสอบถาม
ปัญหาและขอข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการศึกษาจาก 
ผู้เชี่ยวชาญจริงโดยตรง สอดคล้องกับ บังอร  
ใต้ชัยภูมิ (2548) ได้ศึกษาผลของสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน
โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียน 21.5 คิดเป็นร้อยละ 71.97 เมื่อเทียบ
กับคะแนนเต็ม นอกจากนี้ยังพบว่าสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ยังช่วย
กระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดใ้ชก้ระบวนการอภปิรายรว่มกนั
ในการแกป้ญัหา เปน็การขยายความคดิใหน้กัเรยีน

สามารถสรุปเพื่อนำาความรู้มาใช้เช่ือมโยงปรับ
ความรู้เดิมและความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน 

 2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบน
เครือข่ายที่สร้างตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ 
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.8464 หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 84.64 แสดงว่าบทเรียนบนเครือ
ข่ายที่สร้างตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ที่พัฒนา
ขึ้นทำาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน
ช่วงหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 84.64 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนบทเรียน
บนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์
นั้น ครูเปรียบเสมือน ผู้อำานวยความสะดวกใน
การเรยีนรู ้มอบหมายอำานาจใหก้บันกัเรยีนในการ
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตนเอง จากการ
ศึกษาสภาพแวดล้อม หรือความสัมพันธ์จากสิ่งที่
พบเหน็มา รวมกบัความรูค้วามเขา้ใจทีม่อียูเ่ดมิใน
การสร้าง ความรู้ใหม่ (Brooks & Brooks, 1993)  
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของ Dewey 
(1976) ที่กล่าวว่า ความรู้ของบุคคลใด คือ
โครงสร้างทางปัญญาของบุคคลนั้นที่สร้างขึ้น
จากประสบการณ์ในการคลี่คลายสถานการณ์
ที่ เป็นปัญหาและสามารถนำาไปใช้เป็นฐานใน
การแก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์อื่นๆ ได้ 
สอดคล้องกับ นิสิต ประเสริฐศรี (2549) พบว่า
ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ที่มีค่าเท่ากับ 0.6550 หรือคิดเป็นร้อยละ 65.50  
ซึ่งหมายความว่า หลังการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบน
เครือข่าย นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากความรู้
เดิมคิดเป็นร้อยละ 0.6550 ซึ่งอาจเป็นเพราะบท
เรียนได้มีรูปแบบการนำาเสนอที่น่าสนใจ เป็นการ
เรียนรู้ ที่ประกอบด้วยสื่อมีทั้งภาพ และเสียงนำา
เสนอ ทำาให้นักเรียนสนุกกับการเรียนการสอนใน
รูปแบบนี้ 
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 3. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือ
ข่ายที่สร้างตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ วิชา
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
มีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบ
ปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็น
ไปตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากการ
จัดการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ทำาให้ความรู้เกิดจากการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น นักเรียนจึงเป็น 
ผูส้รา้งความรูด้้วยวธิกีารทีต่า่งกนั แรงจงูใจภายใน
เป็นจุดเริ่มต้น ทำาให้ความคิดสร้างสรรค์ มีอิสระ
ทางความคิด มีจินตนาการ ซึ่งสอดคล้องกับ 
กิลฟอร์ด (Guilford, 1968) ให้คำานิยามของ 
ความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็นความคิดแบบอเนก
นัย คือ ความคิดหลายทิศทาง หลายแง่ หลายมุม 
คิดได้กว้างไกล ลักษณะความคิดเช่นนี้จะนำาไปสู่
การประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ รวมทั้งการคิดหาวิธี
การแก้ปัญหาให้สำาเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กรรณิกา ขนัธบณัฑติ (2551) จากการเปรยีบเทยีบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบื้องต้น พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
มีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบ
ปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็น
ไปตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้ ผู้วิจัยสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผ่านขั้นตอน
การสร้างอย่างมีระบบ ตามทฤษฎีการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ ทำาให้ผู้เรียนเกิดความ
สนุกสนานและสนใจบทเรียนอย่างจริงจัง 

 4. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือ
ข่ายท่ีสร้างตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เม่ือ
พิจารณาแล้วจะพบว่าหลังจากท่ีนักเรียนเรียน
ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฏีคอน
สตรัคติวิสต์ มีเจตคติหลังเรียนอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05 เป็น

ไปตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
บทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฏีคอนสตรัค
ตวิสินัน้ นกัเรยีนมคีวามสนใจในบทเรยีน ตัง้ใจเรยีน  
มีความสนุกสนานเมื่ อได้ เรียนและชอบทำา
กิจกรรมในบทเรียน ได้เรียนรู้สื่อในบทเรียนอย่าง 
หลากหลาย มีทั้งรูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว  
มีสีสัน ทำาให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
ละเอยีดและสามารถทบทวนไดเ้มือ่ไมเ่ขา้ใจ (จงกล  
แก้วโจ, 2547) สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
เตือนใจ ทองดี (2549) คะแนนเจตคติต่อการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์สูงกว่า
นักเรียนกลุ่มที่ ได้รับการเรียนรู้แบบปกติ และ
คะแนนเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมเรียนรู้
แบบออนไลน์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี 
นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เนือ่งจากนกัเรยีนมี
ความสนกุสนานตอ่การเรยีนดว้ยบทเรยีนออนไลน ์
เมื่อได้เรียนและได้ทำากิจกรรมในบทเรียน มีความ
รู้สึกชอบ 

 5. นักเรียนที่ เรียนด้วยบทเรียนบน
เครือข่ายที่สร้างตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ มี
พฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับดี จากการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนพบว่า นักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตามทฤษฏีคอน
สตรัคติวิสต์ นักเรียนเกิดความสนใจ มีความ
กระตือรือร้นในการเรียน ตั้งใจเรียนและปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ สนุกสนานกับการเรียน จึงส่ง
ผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
มีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ  
อารลีกัษณ ์ปุก๊นอ้ย (2554) พบว่า พฤตกิรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียนโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ดีมาก (  = 4.44) เนื่องจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนอิเลิร์นนิงแบบชี้แนะ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
มีพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ นักเรียน
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เกิดความสนใจ และมีความกระตือรือร้นในการ
ศึกษาบทเรยีนอยา่งตอ่เนือ่ง สงัเกตจากพฤตกิรรม
การเรียนรู้ในระบบ LMS นักเรียนเข้าศึกษาบท
เรยีนทัง้ในเวลา และนอกเวลาเรยีนอยา่งสม่ำาเสมอ 
โดยเขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูท้กุข้ันตอน รวมทัง้
เข้าศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา 
และนำาความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาบทเรยีนบนเครอื
ข่ายไปใช้

 1.1 ผู้ที่ต้องการจะนำาบทเรียนนี้ ไปใช้ 
ต้องคำานึงถึงสภาพความเป็นจริง และความเป็น
ไปได้ในการจัดการเรียนการสอนเพราะการใช้บท
เรียนนี้จำาเป็นต้องใช้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่ง
ต้องการความรวดเร็วและความสม่ำาเสมอในการ
รับข้อมูล ดังนั้น หากต้องการความรวดเร็วในการ
รบัสง่ขอ้มลูควรใชก้บัระบบอนิทราเนต็ (Intranet) 
ในองคก์รหรอืสถาบนัการศกึษา เนือ่งจากเป็นการ
เชือ่มโยงขอ้มลูโดยตรงจากเครือ่งแมข่า่ย (Server) 

ของสถาบันนั้นๆ ซึ่งจะทำาให้รวดเร็วกว่าการเชื่อม
โยงจากภายนอก อีกทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ยังมี
สมรรถนะใกล้เคียงกัน 

 1.2 บทเรยีนทีส่รา้งขึน้เปน็บทเรยีนทีเ่กีย่ว
กับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลากหลาย เช่น 
ข้อความ ภาพ เสียง และวีดีโอ มาสนับสนุนการ
เรยีนรู ้ผูใ้ชค้วรมกีารตดิตัง้ลำาโพงหรอืหฟูงัสำาหรบั
การรับฟังเสียงด้วย ซึ่งจะทำาให้เข้าใจเนื้อหาในบท
เรียนเพิ่มมากขึ้น

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน
บนเครือข่ายรูปแบบอื่นๆ กับตัวแปรตามอื่นๆ เช่น 
การคิดอย่างมีระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ และ
การคิดแก้ปัญหา เป็นต้น

 2.2 ควรศกึษาความคงทนในการเรยีนของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย

 2.3 ควรศึกษาการจัดการเรียนการสอน
โดยใชบ้ทเรยีนบนเครอืขา่ยทีส่รา้งตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ กับผู้เรียนที่มีลักษณะแตกต่างกัน
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การเปรียบเทียบทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่มี
ชาติพันธุ์และเพศต่างกัน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดศรีสะเกษ
A comparison of the life skills of students in matthayomsuksa 
2nd students with different ethnic groups and genders in  
Sisaket province.

ปาริชาติ ปุริสาย1, ประวิต เอราวรรณ์2, ปรีชา จันทวี3

Parichart Purisai1, Prawit Erawan2, Preecha Chantawee3

บทคัดย่อ
 การวิจัยในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาระดับทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 จังหวัดศรีสะเกษ 2) เปรียบเทียบและศึกษาผลปฏิสัมพันธ์ทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2554 จำานวน 370 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย เป็นแบบวัดทักษะชีวิต ค่าอำานาจจำาแนก (rxy) มีค่าระหว่าง 0.34 ถึง 0.81 ค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ (α) เท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA) และการเปรียบเทียบภายหลังด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe’)

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

  1. ผลการศึกษาทักษะชีวติด้านพุทธิพิสยัโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ คดิเปน็รอ้ยละ 86.33 ดา้น
จิตพิสัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.24, S.D. = 0.83) ด้านทักษะพิสัย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 82.38

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 M.Ed.Candidate in Educational Research, Faculty of Education, Mahasarakham University
2 Associate Professor, Faculty of Education, Mahasarakham University
3  Lecturer, Faculty of Education, Mahasarakham University
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 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะชีวิตในแต่ละด้าน ของนักเรียนที่มีชาติพันธุ์และเพศต่างกัน พบว่า 
ทักษะชีวิตด้านพุทธิพิสัย ชาติพันธุ์ลาวมีคะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 
88.27 ซึ่งเพศหญิงมีคะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงกว่าเพศชาย ทักษะชีวิตด้านจิตพิสัย ชาติพันธุ์เขมรและลาว
มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก (  = 4.30) ซึ่งเพศชายมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเพศหญิง และทักษะ
ชีวติดา้นทักษะพสิยั ชาตพินัธุเ์ขมรมีคะแนนรอ้ยละเฉลีย่สงูทีส่ดุอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ เฉลีย่รอ้ยละ 85.87 
ซ่ึงเพศหญิงมคีะแนนรอ้ยละเฉลีย่สงูกวา่เพศชาย และผลการทดสอบปฏสิมัพนัธข์องชาตพินัธุก์บัเพศ พบ
ว่า ได้ค่า Wilks Lamda = 0.947 ทดสอบนัยสำาคัญโดยสถิติเอฟ ได้ค่า F = 2.216 ซึ่งมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ มีปฏิสัมพันธ์ของทักษะชีวิต ที่เกิดจากการส่งผลร่วมกันของตัวแปรชาติพันธุ์
กับตัวแปรเพศ

คำาสำาคัญ: ทักษะชีวิต และชาติพันธุ์

Abstract
 The purposes of this research were : 1) to study and compare the Life Skills students  
in matthayomsuksa 2nd in Sisaket province with a different ethnic group and gender  
2) compare and study the interaction life skills of students in matthayomsuksa 2nd in Sisaket 
province with a different ethnic group and gender. The sample used in this study consisted 
of matthayomsuksa 2nd in opportunity education school enrollingin the office of the basic 
education commission, Sisaket province, during the second term of the academic year 2011 
with 370 number of students were purposively random for the sample of the study. They were 
selected by the cluster random sampling. The instruments used for gathering data were a 
life skills testing with Discrimination (r

xy
) is between 0.34 to 0.81 and the value of reliability 

(α) equal to 0.83. The statistics analysis of data were revealed in percent, mean, standard 
deviation (S.D.) and a multiple analysis of variance (MANOVA) were employed for testing 
hypotheses and subsequent comparison with the Scheffe method (Scheffe’).

 The results of the study were as follows:

 1. The life skills of the cognitive domain were at the highest level. Accounted for 86.33 
percent, the affective domain of the overall level (  = 4.24, S.D. = 0.83) and the psychomotor 
domain were at the highest level 82.38 percent.

 2. A comparison of life skills in each side of students with a different ethnic group and 
gender found that cognitive skills. Ethnic Lao percentage points, the highest average level  
of 88.27 percent, which is the highest female percentage points higher than males. The  
affective domain of ethnic Khmer and Lao highest average level (  = 4.30) and males 
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scored higher than females. The psychomotor domain of ethnic Khmer highest average in  
percentage level is the average of 85.87 percent. Female percentage points higher than males. 
The test results showed that the interaction of ethnicity and gender Wilks Lamda = 0.947 
test for statistical significance by the F value. F = 2.216, which is statistically significant at 
the .05 level, the interaction of life skills. The result of a combination of variables and ethnic  
variables.

Keywords: life skills, ethnic

บทนำา
 ทักษะชีวิตได้ถูกนำามาใช้ในการเตรียม
การสำาหรับวัยรุ่นให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ช่วยให้เยาวชนได้ค้นพบความ
ต้องการขั้นพื้นฐานที่นำาไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองซึ่งมีความสำาคัญที่สุดต่อการทำาหน้าที่
ทางสังคมของตนเองในอนาคตได้ อีกทั้งยังถูก
ใช้สำาหรับเตรียมความพร้อมในการปรับตัวใน
อนาคต ทั้งในเรื่องบทบาทชายหญิง เพศสัมพันธ์ 
สารเสพติด สุขภาพ จริยธรรม อิทธิพลของสื่อ  
สิ่งแวดล้อม ชีวิตครอบครัว ตลอดจนปัญหาสังคม
ด้วยความคิดเชิงเหตุผล อันจะนำาไปสู่การตัดสิน
ใจแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ (นพวรรณ  
วงศว์ชิยัวฒัน,์ 2547 อา้งองิมาจาก กรมสขุภาพจติ, 
2543) และทกัษะชวีติยงัเปน็คณุลกัษณะหรอืความ
สามารถทางจิตสงัคม ชว่ยให้บคุคลสามารถเผชญิ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มนุษย์สามารถพัฒนาทักษะ
ชีวิตได้จากประสบการณ์และการฝึกฝนอบรม ซึ่ง
เกดิขึน้ในวงจรของชวีติประจำาวนัในสงัคม โดยการ
มีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ พี่น้อง เพื่อน และผู้ใหญ่
ในชุมชน (กรรณิกา สุวรรณศิลป์, 2546 อ้างอิง
มาจาก WHO, 1994) ดังนั้นแหล่งที่มาของทักษะ
ชวีติแหง่แรกคอื บา้นและครอบครวั ทกัษะชวีติเกดิ
จาก/หรือพัฒนาจากประสบการณ์จากการฝึกฝน

และการเรียนรู้ต่างๆ แล้วสะสมกันมาในวงจร
ชีวิตที่เราสัมผัสกับสิ่งต่างๆ ทั้งพ่อแม่ ญาติพี่น้อง  
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมทั้งหลาย ซึ่งประสบการณ์
ร่วมทางวัฒนธรรม หมายถึง ประสบการณ์ที่
บุคคลได้รับเหมือนกันหรือในทำานองเดียวกัน 
อันเป็นผลจากการที่อยู่ในสังคมเดียวกัน ได้แก่ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ทัศนคติ  
คำาสั่งสอนต่างๆ ของสังคม (ลักขณา สริวัฒน์, 
2549)

 จังหวัดศรีสะเกษมีวัฒนธรรมที่หลาก
หลาย เพราะประกอบด้วยชนสี่เผ่า คือ ลาว เขมร 
ส่วย เยอ อันประกอบขึ้นเป็นคนไทยที่หลากล้วน
วัฒนธรรม ภาวะวิกฤติด้านเศรษฐกิจเป็นเหตุให ้
ผู้ปกครองต้องส่งเด็กไปศึกษาต่อในต่างจังหวัด
ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการลงทุนส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนทั้งที่ผู้ปกครองจำานวนมากมีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ต่ำาอยู่แล้ว ทำาให้เกิดปัญหาทางการ
เงิน หน้ีสิน สภาพจิตใจที่ไม่ปกติของผู้ปกครอง
และผู้เรียน อันเนื่องมาจากฐานะทางการเงินและ
ซ้ำาเติมสภาพเศรษฐกิจแก่ชาวจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้เห็นคุณค่าของการศึกษาลงไปอีก บางคนต้อง
มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเพื่อความอยู่รอดของชีวิต 
ความสำาเร็จของการศึกษา จนสร้างปัญหาแก่
สังคม (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุ, 2542) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
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ส่งผลโดยตรงกับการดำารงอยู่ของ คติ ความเชื่อ 
คำาสัง่สอน ของชุมชน กลา่วคือ คนในชุมชนเริม่ลมื
เลือนคำาสอนของ ปู่ ย่า ตา ยาย ในอดีต สิ่งที่ตาม
มาอยา่งเหน็ไดช้ดั คอืการแยกสว่นความสมัพนัธใ์น
ชุมชน การพึ่งพากันและกันลดลง ความเชื่อด้าน
ดีลดลง การแข่งขันเกิดขึ้นในหมู่ญาติมิตรตนเอง 
พ่อ-แม่ผู้ปกครองเกิดภาวะเครียดกับหนี้สินที่ 
เกดิขึน้จากระบบทนุนยิม ลกูหลานไมอ่ยากอยูบ่า้น  
คบเพื่อน ดื่มสุรา ทะเลาะวิวาท เกิดปัญหาชุมชน
ตามมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยากต่อการแก้ไข เพราะ
เบื้องลึกของการเกิดปัญหาคือ คติ ความเชื่อ ด้าน
ดทีีม่ีในวฒันธรรมภมิูปัญญาของชมุชนลดลง ซึง่มี
ผลต่อการดำาเนินชีวิตของคนในจังหวัดศรีสะเกษ
ทุกด้าน โดยเฉพาะวัฒนธรรมภูมิปัญญาการดูแล
ลูกหลานของทั้ง 4 ชาติพันธุ์ ลดลง (ประจวบ 
จันทร์หมื่น, 2550)

  ผู้วิจัยเห็นว่าทักษะชีวิตนั้น มีความสำาคัญ
อย่างยิง่ตอ่เยาวชนไทยซึง่เปน็กำาลงัสำาคญัของชาติ 
เพราะจะนำาไปสู่การพัฒนาเยาวชนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และมีภมูิคุ้มกัน
ต่อปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาทักษะชวีติในดา้นตา่งๆ จงึมีความสนใจ
ทีจ่ะศกึษาทกัษะชวีติของนกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์และเพศต่างกัน 

ความมุ่งหมายของการวิจัย
  1. เพือ่ศกึษาระดบัทกัษะชวีติของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 จงัหวดัศรสีะเกษ ทีม่ชีาตพินัธุ์
และเพศแตกต่างกัน

 2 .  เพื่ อ เปรียบเทียบและศึกษาผล
ปฏสิมัพนัธข์องทกัษะชวีติ นกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษา
ปีที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีชาติพันธุ์และเพศแตก
ต่างกัน

สมมติฐานของการวิจัย
 นักเรยีนทีม่ชีาตพินัธุแ์ละเพศตา่งกนั จะมี
ทักษะชีวิตในแต่ละด้านและโดยรวมแตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
ปกีารศกึษา 2554 ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ จำานวน 7,060 คน กลุ่ม
ตวัอยา่ง จำานวน 370 คน จำาแนกเปน็นกัเรยีนเขมร 
จำานวน 111 คน นักเรียนกูย จำานวน 74 คน และ
นักเรียนลาว จำานวน 111 คน และเยอ จำานวน 
74 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  
Random Sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1)  
กำาหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีชาติพันธุ์เขมร :  
กูย : ลาว : เยอ เป็น 30 : 20 : 30 : 20 2) 
เลือกโรงเรียนแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  
Sampling) ตามพื้นที่ที่มีชาติพันธุ์เขมร กูย ลาว 
เยอ 3) เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) จากโรงเรียนที่
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อการวิจัยครั้งนี้ มี 1 ฉบับ ได้แก่ แบบวัด
ทักษะชีวิตผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดทักษะชีวิต โดย
การศึกษาจากแนวความคิดขององค์การอนามัย
โลก และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย
ทักษะชีวิต 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิต
พิสัย และด้านทักษะพิสัย หาคุณภาพเป็นรายข้อ 
ได้แก่ การหาค่าอำานาจจำาแนกด้วยการคำานวณ
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนน
รวม (Item – total Correlation) และความเชื่อ
มั่นจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้ค่า
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อำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.34 ถึง 0.81 และค่าความ
เชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.83 จำาแนกรายละเอียด
การวิเคราะห์ในแต่ละตอนได้ดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลนักเรียนผู้รับการประเมิน 
มีลักษณะตรวจสอบรายการ (check list)  ตอน
ที่ 2 แบบวดัด้านพุทธพิสิัย ประกอบดว้ยดา้นความ
คิดวิเคราะห์ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดให้
เติมคำา ผู้วิจัยคัดเลือกไว้จำานวน 4 ข้อ

 ตอนที่ 3 แบบวัดด้านพุทธิพิสัย ประกอบ
ด้วยความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามชนิดให้เติมคำา และใช้จินตนาการ
สร้างรูปภาพให้สมบูรณ์ ผู้วิจัยคัดเลือกไว้จำานวน 
5 ข้อ

  ตอนที ่4 แบบวดัดา้นดา้นจติพสิยั ประกอบ
ด้วยด้านการตระหนกัรูใ้นตนเอง ความเห็นใจผู้อ่ืน 
ความภูมิใจในตนเอง และความรับผิดชอบต่อ
สงัคม มลีกัษณะเปน็แบบสอบถามชนดิมาตราสว่น
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ เป็นจริง
มากทีส่ดุ เป็นจรงิมาก เปน็จรงิปานกลาง เปน็จรงิ
นอ้ย เปน็จรงินอ้ยทีส่ดุ ผู้วจัิยคดัเลอืกไวจ้ำานวน 21 
ข้อ โดยมีค่าอำานาจจำาแนก ตั้งแต่ 0.34 ถึง 0.81 
และมคีวามเชือ่มัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบัเทา่กับ 0.83

  ตอนที ่5 แบบวดัดา้นทกัษะพสิยั ประกอบ
ดว้ยดา้นการสรา้งสมัพนัธภาพและการสือ่สาร การ
ตดัสินใจและแกป้ญัหา การจัดการกับอารมณแ์ละ
ความเครียด ผู้วิจัยคัดเลือกไว้จำานวน 22 ข้อ

  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมด้วยตนเอง โดยดำาเนิน
การในเดือนมกราคม 2555

  การวิเคราะห์ข้อมูล

  1. วเิคราะหค์า่สถติเิบือ้งตน้ของตวัแปร ที่
ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การหาร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย 
( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระหว่าง
ตัวแปรต่างๆ 

  2. เปรียบเทียบทักษะชีวิตโดยรวมของ
นักเรียนที่มีกลุ่มชาติพันธุ์และเพศต่างกัน และ
ศึกษาผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์กับเพศที่มี
ผลต่อทักษะชีวิตของนักเรียน ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนพหุคณูแบบสองทาง (Two – way 
MANOVA) เปรียบเทียบทักษะชีวิตในแต่ละด้าน
ของนักเรียน ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
พหุคูณทางเดียว (One – way MANOVA) และ
ทดสอบภายหลังด้วยวิธีการของ Scheffe’

ผลการวิจัย
  1. ระดับทักษะชีวิตโดยรวมของกลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มี
ชาตพินัธุแ์ละเพศตา่งกนั จำาแนกเปน็ 3 ดา้น ไดแ้ก ่
ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 
ดา้นพทุธพิสิยัอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ดา้นจติพสิยัอยู่
ในระดับมาก ด้านทักษะพิสัยอยู่ในระดับมากที่สุด

 2. ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะชวิีตในแตล่ะ
ด้านของนักเรียนที่มีชาติพันธุ์และเพศต่างกัน  
พบว่า ทักษะชีวิตด้านพุทธิพิสัย ชาติพันธุ์ลาว
มีคะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ ในระดับมาก
ที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 88.27 ซึ่งเพศหญิงมีคะแนน 
ร้อยละเฉลี่ยสูงกว่าเพศชาย ทักษะชีวิตด้าน 
จิตพิสัย ชาติพันธุ์เขมรและลาวมีคะแนนเฉลี่ย
สูงที่สุดอยู่ในระดับมาก (  =4.30) ซึ่งเพศชายมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเพศหญิง และทักษะชีวิตด้าน
ทักษะพิสัย ชาติพันธ์ุเขมรมีคะแนนร้อยละเฉลี่ย
สูงที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 85.87 
ซึ่งเพศหญิงมีคะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงกว่าเพศชาย 
และผลการทดสอบปฏสิมัพนัธข์องชาตพินัธุก์บัเพศ 
พบว่า ได้ค่า Wilks Lamda = 0.947 ทดสอบนัย
สำาคญัโดยสถติเิอฟ ไดค้า่ F = 2.216 ซึง่มนัียสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ มีปฏิสัมพันธ์ของ
ทกัษะชวิีต ทีเ่กดิจากการสง่ผลรว่มกนัของตวัแปร
ชาติพันธุ์กับตัวแปรเพศ ดังปรากฏในตาราง 1
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ตาราง 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคุณแบบสองทาง (Two – way MANOVA) ของทักษะชีวิต

โดยรวม ตามชาติพันธุ์และเพศของนักเรียน

แหล่งความแปรปรวน Wilks’ Wilks Lamda ค่าประมาณ F ρ
เพศ .870 17.996* .000
ชาติพันธุ์ .767 11.206* .000
ปฏิสัมพันธ์ของเพศกับชาติพันธุ์ .947 2.216* .019
*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
 1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ระดับทักษะ
ชีวิตโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่มีชาติพันธุ์และเพศต่างกัน 
จำาแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย ด้าน
จิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย ด้านพุทธิพิสัยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ด้านจิตพิสัยอยู่ในระดับมาก ด้าน
ทักษะพิสัยอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะได้รับการหล่อหลอม
โดยกระบวนการตามธรรมชาติและกระบวนการ
ทางสังคม เป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ระหว่าง
ทีผ่า่นกระบวนการเหลา่นัน้ จะตอ้งปะทะกบัแรงบบี 
แรงกดดัน และแรงกระทบจากภายนอกที่สำาคัญสี่
แหลง่ คอื ขนบประเพณแีละวฒันธรรม ครอบครวั 
เพื่อน และสิ่งแวดล้อม บ่งบอกว่าคนที่จะยืนหยัด
อยู่ในโลกนี้ได้อย่างปกติสุข และไม่กลายเป็นคน
เจ้าปัญหา ซึ่งคนท่ีสามารถจัดการกับแรงปะทะ
จากแหล่งภายนอก ได้อย่างสมดุล ต้องอาศัย
ทักษะชีวิตท่ีได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี (กอง
สุขศึกษา, 2553 อ้างอิงมาจาก ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์
ศานติ์, 2538) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรนันท์ 
สุพรรณรัตนรัฐ (2546) พบว่า การที่ผู้ปกครองให้
ความรัก ให้การเอาใจใส่นักเรียน ส่งผลต่อความ
สัมพันธ์กับระดับทักษะชีวิต และ Erik (2005) ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ทาง

สังคมของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาที่มีความ
สามารถทางปัญญาต่ำาและปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
ต่ำาจากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมทางสังคมของ
วัยรุ่นมีอิทธิพลต่อความสามารถทางสติปัญญา 
โดยนักเรียนที่มีความสามารถทางสติปัญญาต่ำา
สามารถปรับตัวให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสูงขึ้น 
หากได้รับการพูดคุยและมีการโต้ตอบกับเพื่อนๆ

 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะ
ชวิีตของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 ทีม่ชีาตพินัธุ์
และเพศแตกตา่งกนั ผลการวิจยัพบว่า นักเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีชาติพันธุ์และเพศแตกต่างกัน 
จะมีทักษะชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของกลุ่มชนใน
สังคมไทย ซึ่งแต่ละกลุ่มชนล้วนแต่มีวัฒนธรรม
หรือวิถีการดำารงชีวิตที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งก่อ
ให้เกิดความแตกต่างหลากหลายในวัฒนธรรม 
แต่เราก็สามารถดำารงความเป็นสังคมไทยอยู่ได้
โดยไม่ทำาให้วัฒนธรรมของสังคมย่อยหรือชุมชน
ตา่งๆ สญูเสยีความสำาคญัหรอืหายไป เราสามารถ
หาคุณค่าจากวัฒนธรรมที่หลายหลากเหล่านี้
มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตของคนไทยได้
อย่างสอดคล้อง กลมกลืนได้ (วนิดา ขาวมงคล  
เอกแสงศรมี, 2546) สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 
ประจวบ จนัทรห์มืน่ (2550) ทีศ่กึษาการบรูณาการ 
คติ ความเชื่อ ในวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญา
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ของชาว สว่ย เขมร ลาว เยอ จงัหวดัศรสีะเกษ เพือ่
การดูแลลูกหลานในภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของ
ยุคสมัย พบว่า พฤติกรรมของพ่อ-แม่ ครอบครัว
ท่ีเปลี่ยนไป จากการดำาเนินชีวิตในระบบทุนนิยม 
การรุกรานของวัฒนธรรม ทันสมัย ง่าย รวดเร็ว 
ต้องการความสบาย ใช้เงินเป็นหลัก ทำาให้เกิด
ภาวะหนี้สิน พ่อ-แม่แยกกันอยู่ ไม่มีเวลาดูแล พูด
คุยกับลูกหลาน เป็นปัจจัยหลักที่ทำาให้พฤติกรรม
ของลูกหลานเปลี่ยน ลูกหลานจึงต้องออกจาก
บ้าน เพื่อพบเพื่อน คบเพื่อน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำาให้
ลูกหลานทดลองในสิ่งที่ผิด เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ 
เที่ยวเตร่ ทะเลาะวิวาท และจากผลการวิจัยของ 
Thomason และ Jackson (1993) ได้ศึกษาเปรยีบ
เทยีบความสามารถในการเอาชนะปัญหา และการ
พฒันาทกัษะชวีติในเชงิอทุศิประโยชนข์องนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มาจากชนบทและใน
เมืองจำานวน 365 คน พบว่า นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม
มีความสามารถในการเอาชนะปัญหาและพัฒนา
ทักษะชีวิตในเชิงอุทิศประโยชน์แตกต่างกัน

 3. จากการศึกษาตัวแปรเพศกับชาติพันธุ์ 
สง่ผลรว่มกนัทำาใหเ้กดิผลปฏสิมัพนัธต์อ่ทกัษะชวีติ
ด้านพุทธิพิสัย ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่พบว่าตัวแปรชาติพันธุ์
และเพศส่งผลร่วมกันที่ทำาให้เกิดผลปฏิสัมพันธ์
ต่อระดับทักษะชีวิตด้านจิตพิสัย และด้านทักษะ
พิสัย ซึ่ง การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของ
ทักษะชีวิต จำาแนกตามตัวแปรชาติพันธุ์ ในด้าน
พุทธิพิสัย นักเรียนชาติพันธุ์เขมร มีระดับทักษะ
ชีวิต ด้านพุทธิพิสัยสูงกว่านักเรียนชาติพันธุ์กูย 
ลาว และเยอ อยา่งมีนยัสำาคญัทางสถิตทิี ่.05 สว่น
ทกัษะชวีติดา้นจติพิสยั และด้านทักษะพิสยัไม่แตก
ต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ
มีสาเหตุมาจากนักเรียนได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมของครอบครัว และบุคคลรอบข้าง ส่งผลให้
มีทักษะชีวิต เกิดความสามารถในการปรับตัวและ

มพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสม สามารถจดัการกบัปญัหา
รอบๆ ตวั ในสภาพสงัคมปจัจุบนั และเตรยีมพรอ้ม
สำาหรับการปรับตัวในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
เพศ สารเสพตดิ บทบาทชาย-หญงิ ชวิีตครอบครวั 
สุขภาพ อิทธิพล สื่อ สิ่งแวดล้อม จริยธรรมและ
ปัญหาสังคมได้ (กรมสุขภาพจิต, 2541) ดังเช่น 
งานวิจยัของ ปทัมา วรรณลกัษณ ์(2550) ทีเ่ปรยีบ
เทียบทักษะชีวิตของนักเรียนที่มีระดับชั้นและ
ลกัษณะมุง่อนาคตตา่งลกัษณะกนั พบว่า นกัเรยีน
ทีม่รีะดบัชัน้ตา่งกนัจะมทีกัษะชวีติโดยรวมแตกตา่ง
กนั และนกัเรยีนทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตตา่งลกัษณะ
กัน จะมีทักษะชีวิตโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากน้ีพบว่า 
ตวัแปรระดบัชัน้กบัลกัษณะมุง่อนาคตไมส่ง่ผลรว่ม
กันต่อระดับทักษะชีวิตโดยรวมของนักเรียน และ
อีกนัยหน่ึง ในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราช
บญัญตักิารศกึษา พ.ศ. 2542 ไดใ้ห้ความสำาคญักบั
การเรยีนรูต้ลอดชวิีต เนือ่งจากการศกึษาเปน็สิง่ที่
มคีา่สงูสดุในการพฒันาชวิีต ดงันัน้ เมือ่ตอ้งศกึษา
องคค์วามรูต้า่งๆ สม่ำาเสมอตลอดชวิีตกจ็ำาเปน็ตอ้ง
พฒันาทกัษะชวิีตควบคูก่นัไปและทำาให้สถานศกึษา
ให้ความสำาคญักบัการจัดการเรยีนการสอนทีม่สีว่น
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต

ข้อเสนอแนะ
 1. ขอ้เสนอแนะเพือ่การนำาผลการวจัิย
ไปใช้

 จากผลการวิจยัในครัง้นี ้พบว่า นกัเรยีนที่
มีชาติพันธุ์และเพศต่างกัน ส่งผลให้มีทักษะชีวิตที่
แตกตา่งกนัดว้ย จากขอ้คน้พบจะเปน็แนวทางใหผู้้
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ ผูบ้รหิาร คร ูพอ่ แม ่และผูป้กครอง 
ไดเ้ขา้ใจ ซึง่จะนำาไปสูก่ารสง่เสรมิและพฒันาทกัษะ
ชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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 2. ขอ้เสนอแนะเพือ่การทำาวจิยัครัง้ตอ่
ไป

  2.1 กรณีท่ีผู้วิจัยสนใจศึกษาทักษะชีวิต
ของแต่ละชาติพันธุ์ ควรเพิ่มจำานวนข้อในแบบวัด
ทักษะชีวิต ในแต่ละด้านให้มากขึ้นกว่าแบบวัดที่
ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งอาจจะทำาให้สามารถ
พัฒนาค่าความเชื่อมั่น รายด้านและทั้งฉบับของ
ทักษะชีวิตได้สูงขึ้น อนึ่งควรหาวิธีการป้องกันการ
ไม่ตั้งใจตอบ ในกรณีที่เครื่องมือเป็นแบบวัดที่มี
ข้อคำาถามเป็นสถานการณ์ เพราะนักเรียนต้องใช้
เวลาในการอ่านและพิจารณาตอบข้อคำาถามค่อน
ขา้งมาก ทำาใหน้กัเรยีนมีความตัง้ใจในการตอบสัน้ 
อาจจะสง่ผลใหไ้ดส้ารสนเทศที่ไมต่รงกบัความเปน็
จริง

  2.2 กรณีที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาพัฒนาการ
ทักษะชีวิตโดยขยายระดับชั้นให้มีช่วงที่ยาวขึ้น 
นั่นคือศึกษาพัฒนาการของนักเรียนระดับชั้น

มธัยมศกึษาปทีี ่1-3 เพือ่ไดเ้หน็ลกัษณะพฒันาการ
ที่มีช่วงยาวขึ้น ทำาให้เห็นแนวโน้มของพัฒนาการ
ทักษะชีวิตที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
สนับสนุนส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง

 2.3 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างจากนักเรียนชาติพันธุ์เขมร กูย ลาว เยอ 
ในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีสภาพ
แวดล้อมที่อาจจะส่งผลต่อทักษะชีวิตในด้านต่างๆ 
แตกต่างจากนักเรียนที่อยู่ในภูมิภาคอื่น จึงควร
มีการศึกษาพัฒนาการทักษะชีวิตของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะชีวิต
ของนักเรียนต่างภูมิภาค หรือนักเรียนไทยกลาง 
ซึ่งมีมากในประเทศ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็น
ประโยชนต์อ่การดำาเนนิการสง่เสรมิทกัษะชวิีต ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
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คำาแนะนำาสำาหรับผู้นิพนธ์

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

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



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

บทความทั่วไป
 ประกอบด้วยหัวข้อและจัดเรียงลำาดับ ดังนี้ 
 1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 3. บทคัดย่อภาษาไทย
 4. คำาสำาคัญภาษาไทย 
 5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 6. คำาสำาคัญภาษาอังกฤษ (Keyword) 
  (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 400 คำา) 
 7. บทนำา
 8. เนื้อหา 
 9. บทสรุป
 10. เอกสารอ้างอิง 



การอ้างอิงเอกสาร 
 ใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงระบบ American Psychological Association (APA) ดัง
ตัวอย่าง 

1. หนังสือ 
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