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Factors Affecting Alcohol Drinking Behavior of Australian 
Youth

Sombat Tayraukham1, Frances Martin2

Abstract
This	study	aimed	to	develop	and	inspect	the	structural	Equation	model	of	factors	

influencing	drinking	behavior	of	Australian	youth.	The	sample	consisted	of	331	undergradu-
ate	students	who	enrolled	in	University	of	Tasmania	and	was	obtained	by	using	the	stratified	
random	sampling	technique.	An	opinion	regarding	youth	drinking	behavior	questionnaires	
was	employed.	Data	were	analyzed	by	SEM.	The	findings	revealed	that	the	hypothesized	
model	was	consistent	with	empirical	data	and	validation	of	good	fitted	at	X2	=707,	df	=654,	
p>.074,	RMSEA=0.015,	GFI=0.901,	AGFI=0.882	and	R-Square=0.710.	Drinking	behavior,	
attitudes	toward	alcohol	consumption,	stress,	personality,	family	care,	and	law	had	significant	
direct	influences	on	youth	drinking	behavior.	All	of	the	variables	could	explain	the	variance	
of	Alcohol	Drinking	Behavior	at	71	percent.

1	 Department	of	Educational	Research	and	Development,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University,	Thailand
2	 School	of	Psychology,	University	of	Tasmania,	Australia.
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Introduction
There	 has	 been	 a	 long	 tradition	

for	Australian	people	 in	drinking	alcohol	
(Wolinski,	 2003,	 p.	 49).	 It	 is	 common	
for	 both	 men	 and	 women	 (Ministerial	
Council	 on	 Drug	 Strategy,	 2001,	 p.5).	
Drinking	 alcohol	 is	 fun	 and	 makes	
people	happy.	Some	people	believe	that	
drinking	 alcohol	 enhance	 quality	 of	 life.	
Australians	realize	that	the	drinking	tradi-
tion	is	a	part	of	living	in	the	society	and	
helpe	forming	the	relationship	(Shanahan,	 
Wilkins	and	Hurt,	2002,	p.11). Although	 
alcohol	has	largely	contributed	to	the	society	 
in	terms	of	economics,	the	problems	from	
drinking	are	very	heavy.	Educators	have	
agreed	that	the	drinking	problem	should	
be	 solved	 by	 introducing	 government’s	 
policies	based	on	population	health	and	
other	 problems	 resulting	 from	 drinking	
such	as	unemployment,	low	cost	of	living,	 
or	homelessness	(Center	for	Alcohol	Stud-
ies,	2012).

The	 policy	 of	 drinking	 alcohol	
in	 Australia	 is	 everyone’s	 responsibility	
working	through	the	Council	of	Ministers’	
mechanism.	 The	 applied	 strategies	 for	
fighting	 drinking	 alcohol	 in	 2006-2009	
are	set	by	the	government,	the	industrial	
sector	 and	 the	 community	 partnership	 
as	 follows	 ;	1)	check	and	consider	 the	 
encouragement	of	the	alcohol	business,	 
2)	 make	 an	 understanding	 about	 the	 
impact	of	alcohol	to	a	community,	3)	edict	
and	develop	 laws	and	give	 licenses	 for	 

selling	alcohol,	4)	make	the	community	the	
main	leader	in	reducing	health	problems	
caused	by	drinking	alcohol,	and	5)	develop	 
t he 	 commun i t y ’ s 	 awa reness 	 by	 
campaigning	 against	 drinking	 alcohol	 l	
(Australian	Government.	2012:	3).	

Many	 families	 in	 Australia	 have	 a	
long	 history	 of	 drinking	 a	 large	 amount	
of	 alcohol.	 They	 enjoy	 drinking	 it	 during	
their	 meals	 and	 during	 the	 holidays.	 This	 
behavior	 is	 very	 common	 and	 tends	 to	 
extend	 to	 the	 children	 or	 the	 community.	
Even	 though	 there	 is	 a	 limitation	 for	 an	 
alcohol	 consumption	 such	 as	 ages	 of	
customers	 or	 license,	 the	 statistics	 reveal	
that	 about	 3,	 000	 Australians	 die	 every	
year	 because	 of	 cancer	 and	 accidents	
caused	 by	 drinking	 alcohol	 (DARA	 Drug	
&	 Alcohol	 REHAB	 ASIA:	 2012).	 Drinking	
alcohol	causes	cancer	and	drinking	a	large	
amount	of	it	will	cause	both	short	term	and	
long	 term	 health-related	 problems	 such	
as	 cirrhosis	 of	 the	 liver,	 alcohol	 addiction,	
strokes,	 suicide,	 and	 accidents	 (Cancer	 
Council	 Australia,	 2012).	 Alcohol	 related	 
v io lence	 is 	 a	 soc ia l 	 prob lem.	 The	 
difference	 of	 drinking	 behavior	 depends	
on	 age,	 gender	 and	 the	 inhabitant’s	 
traditional	status.	The	youth’s	drinking	alcohol	
is	 the	main	 cause	 of	 accident	 and	 death.	
There	 is	research	 indicating	that	the	youth	
who	drink	alcohol	tend	to	take	drugs	which	
later	 causes	mental	 and	 physical	 ailments	
and	affects	their	brain	development	(DARA	
Drug	&	Alcohol	REHAB	ASIA:	2012).	
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According	to	the	studies	above,	the	
problem	as	such	has	been	with	Australians	
for	 a	 long	 time.	 Though	 the	 government	
had	tried	many	ways	to	solve	it,	the	result	
were	not	what	the	country	expected	since	
there	were	lots	of	factors	on	it.	The	author	
are	 ;	 therefore,	 interested	 in	 the	 study	 of	
factors	influencing	youth’s	drinking	behavior	 
i n 	 Aus t ra l i a 	 inc lud ing	 Democracy ,	 
Strictness,	 Negligence,	 Relationship,	 
Regulation,	Social	Value,	Media,	Extrovert,	
Introvert,	 Self-Esteem,	 Stress	 and	 Attitude	
toward	Drinking.	The	aim	of	the	study	was	
that	 the	 study	 results	 will	 be	 useful	 for	 
the	 government	 and	 other	 sectors’s	 
administration	 to	 be	 a	 guideline	 to	 solve	 
the	drinking	problem	in	the	future.

Purposes of the Study
It	 is	 to	 develop	 and	 inspect	 the	 

validity	 of	 the	 structural	 equation	 model	

of	 factors	 influencing	 drinking	 behavior	 of	 
Australian	youth.

Hypothesis of the Study
1.	 The	 hypothetical	 structural	 

equation	 model	 of	 Australian	 youth’s	 
drinking	 behavior	 has	 high	 a	 level	 of	 fit	 
indices	with	the	empirical	data.

2.	The	factors	that	have	direct	and	
indirect	 effects	 to	 the	 Australian	 youth’s	 
alcohol	 drinking	 behavior	 include	 attitude	
toward	drinking,	stress,	self-esteem,	introvert	 
personality,	 extrovert	 personality,	 media,	 
social	 value,	 regulation,	 relationship,	 
negligence,	strictness	and	democracy.	

Theoretical Framework 
According	 to	 the	 previous	 studies	

and	documents,	the	conceptual	framework	
was	derived	as	presented	in	Figure	1	below	;	

3 

Purposes of the Study 
  It is to develop and inspect the validity of the structural equation model of factors 
influencing drinking  behavior of Australian youth. 
 
Hypothesis of the Study 

1. The hypothetical structural equation model of Australian youth’s drinking behavior 
has high a level of fit indices with the empirical data. 

2. The factors that have direct and indirect effects to the  Australian youth’s alcohol 
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extrovert personality, media, social value, regulation, relationship, negligence, strictness and 
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Figure 1: The hypothetical structural equation models of Australian Drinking Behavior. 

 

Label of Variables   
 
DEM  =  Democratic   
STR    =  Strictness  
NEG   =  Negligence  
REL    = Relationship 
REG   = Regulation 
SOC   = Social Value 
MED  = Media 
EXT    = Extroversion 
INT     = Introversion 
SEL     = Self-Esteem 
STRE  = Stress 
ATT    = Attitude toward  
              Alcohol Drinking 
BEH    = Alcohol drinking  
               behavior 

Figure	1:	The	hypothetical	structural	equation	models	of	Australian	Drinking	Behavior.
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Procedures
1.	The	samples	of	this	study	were	

331	undergraduate	students	enrolled	in	
the	University	of	Tasmania.	Were	obtained	
by	using	(major	of	school	of	psychology)	
the	stratified	random	sampling	technique.

2.	 The	 quality	 of	 tools	 used	 in	 
the	 study	 were	 the	 13	measurements	
including	80	items	and	overall	cronbach’s	
alpha	=.574-.906	

3.	 Data	 was	 col lected	 from	 
undergraduate	 students	 enrolled	 in	 
University	 of	 Tasmania	 in	 2007,	 then	 
brought	 to	 be	 inspected	 for	 the	 
completeness	 before	 giving	 points	 
which	 were	 later	 analyzed	 by	 latent	 
variable	of	structural	equation	modeling:	
SEM	for	testing	the	hypothesis.

Results
1.	 It	was	 found	 that	 the	hypotheti-

cal	 structural	equation	model	of	Australian	
youth’s	 drinking	 behavior	 were	 agreeable	
with	 the	empirical	 data,	X2	=	706.996,	df	
=	654	at.01statistical	significant	(p	=.074),	
X2/df	 =	1.081,	 passing	 the	 standard	 at	 <	
2.	According	 to	 information	based	on	 the	 
goodness	 of	 fit	 Index	 of	 Item-objective	
congruence	that	GFI	=.901,	CFI	=.993,	all	
passed	the	standard,	AGFI	=.882	failed	at	
>.90,	RMR	=.065,	RMSEA	=.015,	passing	
the	standard	at	<.20	and	<.80	respectively.	
As	a	result,	the	hypothesis	1	was	confirmed.	

2.	 The	 study	 results	 showed	 that	 
attitude	toward	drinking,	stress,	self-esteem,	
introvert	 personality,	 extrovert	 personality,	
media,	social	value,	regulation,	relationship,	
negligence,	 strictness,	 democracy	 had	 
direct	and	indirect	effect	on	alcohol	drinking	
behavior	of	Australian	youth.	Hypothesis	2	
was	supported.	The	details	are	as	follows:	

2.1	Extrovert	personality	had	been	 
affected	 by	 democracy	 and	 social	 value	
at.278	and-.123	(p<.01,	p<.05)	respectively.	 
Both	 of	 the	 variables	 could	 explain	 the	 
variance	of	 the	extrovert	personality	at	8.3	
percent.

2.2	 Introvert	 personality	 had	 been	
affected	 by	 strictness	 at.228	 (p<.01)	 and	
could	explain	the	variance	of	the	Introvert	at	
5.2	percent.	

2.3	 Self-esteem	 had	 been	 directly	
influenced	 by	 negligence,	 relationship,	 
extrovert	personality	and	introvert	personality	 
at	 -.388,	 .708,	 .176	 and.515	 respectively	
(p<.01),	 and	 been	 indirectly	 affected	 by	 
democracy	at.049	(p<.01).	All	of	the	variables	
could	explain	self–esteem	at	59.3	percent.	

2.4	 Stress	 had	 been	 direct ly	 
influenced	 by	 self-esteem	 and	 relationship	
at.457	(p<.01)	and-.169	(p<.05)	respectively,	
and	been	indirectly	influenced	by	democracy,	
extrovert	 personality,	 introvert	 personality	
at.022,	 .081	 and.235	 respectively	 (p<.01)	
and	 negligence	 at-.177	 (p<.05).	 All	 of	 the	
variables	could	explain	the	variance	of	stress	
at	15.9	percent.	
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2.5	Attitude	toward	alcohol	drinking	
had	been	affected	by	social	value	and	media	
at.249	 and.704	 (p<.01).	 All	 the	 valuables	
could	explain	the	variance	of	attitude	toward	
alcohol	drinking	at	80.9	percent.	

2.6	 Alcohol	 drinking	 behavior	 had	
been	 directly	 affected	 by	 democracy,	 
strictness,	 regulation,	 extrovert	 personality,	
introvert	 personality,	 stress	 and	 attitude	

toward	alcohol	drinking	at.180,	-.151,	.331,	
-.180,	-.205,	.128,	.727	respectively	(p<.01)	
and	social	value	at-.235	(p<.05),	and	been	
indirectly	affected	by	media	at.512	(p<.01).	
All	 of	 the	 variables	 could	 together	 explain	
the	 variance	 of	 alcohol	 drinking	 behavior	 
at	71	percent.

The	 results	 of	 the	 study	 were	 
presented	in	Table	2	and	Figure	2
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Discussions
1.	 The	 results	 showed	 that	 the	

hypothetical	 structural	 equation	 model	 of	
Australian	 youth’s	 drinking	 behavior	 were	
agreeable	with	the	empirical	data	because	
the	 hypothesis	models	 were	 analyzed	 by	
research	and	documents.

2.	 Alcohol	 drinking	 behavior	 had	
been	 directly	 affected	 by	 democracy,	
strictness,	 regulation,	 extrovert	 personality,	
introvert	personality,	stress,	attitude	toward	
alcohol	drinking	and	social	value,	and	been	
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indirectly	 affected	 by	 media.	 All	 of	 the	 
variables	could	together	explain	the	variance	
of	alcohol	drinking	behavior	at	71	percent.	
The	details	are	as	follows:	

2.1	The	variable	 that	carried	direct	
effect	 to	 the	 behavior	 at.01	 statistical	 sig-
nificance	was	attitude	to	drinking.	This	was	
because	of	the	Australian’s	culture-drinking	
alcohol	 is	 common	and	acceptable	 in	 the	
society.	Wolinski	(2003:	49)	indicated	that	
drinking	just	a	little	of	alcohol	was	common	in	
Australian	communities	and	Everingham	et	al	
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(Ministerial	Council	on	Drug	Strategy	2001:	5	
cited	from	Everingham	et	al,	1994	;	Jukic	et	
al,	1997)	stated	that	drinking	alcohol	in	Aus-
tralia	was	acceptable	and	common	for	men	
and	women	who	spoke	Greek	and	 Italian.	
Research	Report:	Consumer	Perceptions	of	
alcohol	Advertising	and	the	Revised	Alcohol	
Beverages	Advertising	(King	et.al.	2005)	also	
revealed	 according	 to	 asking	 for	 opinions	 
about	 the	 factors	 influencing	 on	 youth’s	 
drinking	 that	 the	main	 factors	 were	 from	
friends’	pressure,	66	%	and	elders’,	29%.	

Negligence	took	no	direct	effect	to	
alcohol	drinking	behavior	of	Australian	youth	;	
however,	it	affected	indirectly	it	as	it	brought	
the	indirect	one	to	stress	through	self-esteem.	
Then,	 it	 influenced	 the	 drinking	 behavior.	
And,	 relationship	 carried	 no	 direct	 effect	
but	indirect	one	to	alcohol	drinking	behavior	
of	 youth	 in	 Australia,	 namely	 relationship	 
affected	directly	to	stress	and	indirectly	to	it	
through	self-esteem	which	resulted	alcohol	
drinking	 behavior	 because	 stress	 affected	
directly	 the	 behavior.	 Berk	 (Dutsadi	 Yolao.	
1994:	 96)	 found	 out	 according	 to	 the	
study	 that	negligence	 related	 to	mind	and	 
characteristics	 such	 as	 unconsciousness,	
lack	 of	 goal	 in	 life,	 diversion	 behavior,	 
aggression.	 Mates	 &	 Allison	 (Nuannoi	 
Wichitkul.	2002:	14	citing	Mates	&	Allison,	
1992)	also	mentioned	that	there	were	both	
positive	 and	 negative	 ways	 to	 relieve	 the	
stress	 of	 youth.	Drinking	 alcohol,	 smoking	
or	taking	drugs	were	negatively	relieving	the	
stress.	This	it	related	to	the	research	report:	

Consumer	Perceptions	of	alcohol	Advertising	 
and	 the	 Revised	 Alcohol	 Beverages	 
Advertising	(King	et.al,	2005)	which	revealed,	
after	 surveying	 opinions	 about	 the	 factors	
influencing	under	18-year	old	youth	to	drink	
alcohol,	that	9%	of	it	came	from	stress	and	
23%	was	from	the	elders’	influences.	

2.2	The	variable	carrying	indirect	ef-
fect	passing	through	attitude	toward	drinking	 
at	 .01	 statistical	 significance	 the	 media.	
It	 showed	 that	 the	 drinking	 behavior,	 the	 
media	 or	 the	 news	 could	 change	 the	 
Australian	 people	 attitude	 or	 result	 in	 the	
imitation	(Center	for	Alcohol	Studies.	2555	
cited	from	Loxley	et	al.,	2005).	

2.3	The	variables	that	carried	both	
direct	and	indirect	effects	on	the	Australian	
youth’s	 alcohol	 drinking	 behavior	 at	 .01	 
statistical	significance	were	democracy	and	
strictness.	Democracy	took	indirect	effect	to	
it	by	passing	through	extroversion.	Drinking	
alcohol	 is	a	part	of	 living	 in	a	society	of	a	
democratic	country.	The	youth	 ;	 therefore,	
got	this	culture.	Shanahan.	et.al,	Elliott	and	
Shanahan	 (E&S)	 Research	 (2002:	 11)	 
mentioned	 that	 drinking	 could	 give	 some	
fun	and	satisfaction.	Some	people	believed	
that	 drinking	 alcohol	 could	 the	 quality	 of	
life.	It	is	believed	that	the	culture	of	drinking	
alcohol	in	Australia	was	common.	It’s	a	part	
of	life.	It	could	bring	good	relationship	in	the	 
society.	 Strictness	 carried	 negative	 effect	
to	 the	 youth’s	 alcohol	 drinking	 behavior.	
The	way	parents	 treated	 their	child	 in	 this	 
way	 would	 properly	 result	 in	 “dependent	
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behavior”.	 The	 child	 would	 be	 afraid	 of	 
his	parents.	Hurlock	(Samapon	Pattarapongkit,	 
2008:	 32	 citing	 Hurlock,	 1968:	 402)	 
revealed	 that	 by	 treating	 a	 child	 strictly,	 
he	 would	 feel	 interfered.	 The	 child	 felt	 
guilty	when	doing	something	wrong.	Hence,	
he	didn’t	dare	 to	do	anything	which	apart	
from	his	parents’	limitation.	Besides,	strictness	 
affected	 indirectly	 to	 alcohol	 drinking	 
behavior	 by	 passing	 the	 positive	 effect	
through	introversion,	self-esteem	and	stress.	
Treating	 the	 children	 with	 strictness,	 they	
would	 have	 confined	 characteristics.	 They	
would	 be	 occupied	 with	 themselves.	 Faw	
and	Belkin	(Sutsadi	Yalao,	1994:	96	citing	
Faw	 and	 Bulskin,	 1989:	 347)	 indicated	
that	treating	the	children	strictly,	they	would	
be	 responsible	 but	 stressful.	 Research	
Report:	 Consumer	 Perceptions	 of	 alcohol	 
advertising	 and	 the	 Revised	 Alcohol	 
Beverages	 Advertising	 (King	 et	 al.,	 2005)	
revealed	 after	 surveying	 to	opinions	 about	
the	factor	influencing	on	under	18	year	old	
youth’s	drinking	alcohol,	that	13%	was	from	
family,	9%	was	from	stress	and	23%	from	
adults’	pressure.	Mate	and	Allison	(Nuannoit	
Wichitkul,	 2001:	 14	 referred	Mates	 and	 
Allison.	1992)	also	 indicated	 that	some	of	
the	negative	methods	for	relieving	the	stress	
were	 drinking	 alcohol,	 smoking	 or	 taking	
drugs.	 Strictness	 also	 influenced	 indirectly	 
without	 statistical	 significance	 to	 the	 
behavior	 by	 passing	 through	 self-esteem,	
attitude	 toward	drinking.	 If	 the	 youth	were	
treated	strictly,	they	had	no	freedom.	Being	
forced	to	do	anything	their	parents	ordered,	

they	 then	 had	 no	 self-esteem.	 Panuch	
Phoomsawai	(2000:	69)	found	out	that	the	
children	 who	 were	 treated	 with	 strictness	
had	lesser	self-esteem	than	others	that	were	
treated	in	the	more	liberal	way.

2.4	 The	 variable	 that	 carried	 both	 
direct	 and	 indirect	 effects	 to	 alcohol	 
drinking	behavior	of	youth	in	Australia	at.05	
statistical	 significance	 was	 social	 value.	 It	
had	a	negative	effect	on	the	behavior	since	
there	 were	 many	 groups	 of	 population	 
settling	 in	 Australia.	 Each	 group	 had	 a	 
different	 culture.	 Thus,	 the	 social	 value	 
was	 undoubtedly	 different	 too.	 As	 the	 
government	 of	 the	 country	 had	 set	 up	 
policies	 to	 fight	 the	 impacts	 of	 drinking	 
alcohol,	 the	 social	 value	 in	 Australia	 
then	 changed	 (Australian	 Government,	
2012:	 3).	 The	 social	 value	 also	 took	 a	
negative	 indirect	effect	on	the	behavior	by	
passing	through	extroversion.	A	change	of	
social	 value	 resulted	 in	 the	 decreasing	 of	
drinking	alcohol.

2.5	 The	 variables	 that	 took	 no	 
statistical	 significance	 in	 the	 indirect	 effect	 
but	 responded	 to	 the	 direct	 one	 at	 .01	 
statistical	 significance	 were:	 regulation,	 
extroversion,	 introversion	 and	 stress.	 
Regulation	 carried	 direct	 effect	 on	 the	 
youth’s	 alcohol	 drinking	 behavior.	 This	 
was	because	 the	youth	who	were	 treated	
with	 regulation	 were	 dependent	 on	 their	 
parents.	 They	 had	 no	 confidence.	 They	
wouldn’t	 take	 the	 risk	 to	deceive	 them	by	
drinking.	 Hurlock	 (Ponnuch	 Poomsawai,	
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2000:	26	citing	Hurlock,	1987)	 indicated	
that	children	treated	by	regulation	would	be	
righteous,	 polite	 and	circumspect	but	 that	
they	were	pretty	shy,	obedient	and	sensitive.	
Extroversion	 affected	 directly	 the	 behavior	
since	the	youth	wanted	to	be	accepted	by	
the	 society.	 Everingham	 et	 al	 (Ministerial	
Council	 on	 Drug	 Strategy	 2001:	 5	 citing	
Everingham	et	al.,	1994	;	Jukic	et	al.,	1997)	
cited	 that	drinking	alcohol	was	acceptable	
in	 Australian	 society.	 Introversion	 affected	
directly	the	behavior.	This	was	because	the	
introverts	 didn’t	 want	 to	 follow	 any	 rule	 ;	
they	did	what	they	wanted	to.	Stress	carried	
direct	effect	on	the	behavior	too.	The	youth	
drank	alcohol	 to	relieve	their	stress.	Mates	
and	Allion	(Nuannoi	Wichikul,	2001:	14	citing	 
Mates	 &	 Allion,	 1992)	 cited	 that	 drinking	
alcohol,	 smoking	 or	 taking	 drugs	 were	 
negative	ways	to	relieve	the	stress.

2.6	 The	 variable	 that	 carried	 no	 
effect	and	statistical	significance	to	youth’s	
alcohol	 drinking	 behavior	was	 self-esteem.	
This	meant	 the	 youth	weren’t	 treated	with	
strictness	 or	 regulation.	 Hence,	 they	 had	 
self-esteem	 and	 freedom	 to	 think	 what	
was	 supposed	 to	 be	 done.	 Coopersmith	
(1984)	cited	that	self-esteem	showed	one’s	
self-value.	Santrock	(1996)	also	stated	that	
self-esteem	 indicated	 people’s	 pride	 ;	 for	
example,	 iF	children	had	self-esteem,	 they	
would	realize	that	they	were	not	only	a	human	
being	but	a	good	person	as	well.

Suggestions
 1. Suggestion for Applying

	 The	 study	 result	 indicated	 that	
the	 factors	 influencing	 the	 youth’s	 alcohol	 
drinking	behavior	in	Australia	were	;	attitude	
to	 drinking,	media,	 democracy,	 strictness,	 
social	 value,	 regulation,	 extroversion	 and	
introversion.	 Therefore,	 the	 country’s	 
administrators	or	related	sectors	should	be	
concerned	about	these	factors	so	as	to	be	
the	 base	 to	 develop	 the	 country	 or	 solve	
drinking	problem	in	youth	so	that	 they	will	
be	efficient	citizens	in	the	future.

 2. Suggestions for Further 
Studied

The	samples	for	this	study	were	only	
youth	in	Australia.	Hence,	the	

other	samples	from	other	countries	
should	be	studies	since	the	problem	didn’t	
occur	only	in	Australia.

The	study	 results	 indicated	 that	all	
the	 variables	 could	 explain	 the	 variance	
of	 alcohol	 drinking	 behavior	 at	 71%.	 This	
informed	that	there	are	other	factors	having	
influence	on	the	behavior.	Therefore,	other	
related	factors	should	be	studied.
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จังหวัดชายแดนภาคใต้
Development of Extracurricular Activities for Students in 
Multicultural Society of Southern Border Provinces
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำาหรับนักเรียนในสังคมพหุ

วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้	2)	ศึกษาผลการใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำาหรับนักเรียนในสังคมพหุ
วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้	วิธีการวิจัยแบ่งเป็น	2	ขั้นตอนคือ	1)	การสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร
สำาหรับนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องและผลจากการอภิปรายจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 แล้วกำาหนด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร	 จำานวน	 15	 กิจกรรม	 2)	 การศึกษาผลการใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำาหรับ
นักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยผู้วิจัยใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรกับนักเรียน	
จาก	7	โรงเรียน	ใน	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	ผลการวิจัยพบว่า

1.	 กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำาหรับนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีสร้าง
ขึน้ทกุกิจกรรม	ประกอบด้วยองคป์ระกอบ	5	ประการคอื	1)	การบรูณาการเนือ้หาสงัคมพหวุฒันธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้	2)	กระบวนการกลุ่ม	3)	แนวคิดของการอ่านโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน	4)	การ
ตั้งคำาถาม	5)	การใช้ผังกราฟิก	และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมประกอบด้วย	5	ขั้น	คือ	
ขั้นที่	1	การสร้างเจตคติ	ขั้นที่	2	การเรียนรู้เนื้อหา	ขั้นที่	3	การนำาเสนอผลงาน	และขั้นที่	4	การประเมิน	
และผลการประเมินความเหมาะสมของทุกกิจกรรมจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากที่สุด

2.	นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ความ
เข้าใจในการอ่านภาษาไทย	 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร

คำาสำาคัญ:	 กิจกรรมเสริมหลักสูตร,	สังคมพหุวัฒนธรรม,	จังหวัดชายแดนภาคใต้
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Abstracts
The	purposes	of	this	research	were	1)	to	construct	extracurricular	activities	for	students	

in	a	multicultural	society	of	southern	border	provinces	and	2)	to	study	the	effects	of	these	
extracurricular	activities	on	students	in	multicultural	society	of	southern	border	provinces.	The	
research	methodology	consisted	of	2	phases	were	1)	the	development	of	extracurricular	 
activities	for	students	in	multicultural	society	of	southern	border	provinces,	the	15	extracurricular	 
activities	were	constructed	from	the	study	of	related	documents	and	researches	as	well	as	
from	group	discussions	with	experts	and	teachers	in	southern	border	provinces	and	2)	the	
study	of	the	effects	of	extracurricular	activities	on	students	in	multicultural	society	of	southern	
border	provinces,	the	researcher	used	an	extracurricular	activities	with	the	students	of	7	
schools	in	southern	border	provinces.	The	finding	of	this	research	showed	that:	

1.	The	extracurricular	activities	comprised	5	approaches	were	a)	using	the	integrated	
content	from	the	southern	border	provinces	b)	group	process	approach	c)	literature-based	
reading	approach	d)	questioning	technique	and	e)	use	of	graphic	organizers.	Each	activity	
involved	four	learning	processes,	namely,	Step	1	Attitude	Focus,	Step	2	Learning	Content,	
Step	 3	 Presentation	 and	 Step	 4	 Evaluation.	 The	 appropriateness	 of	 the	 extracurricular	 
activities	according	to	the	opinions	of	the	experts	were	at	the	highest	levels	in	all	the	activities.

2.	Students’	achievement	 in	a	multicultural	society	 in	southern	border	provinces,	
Thai	reading	comprehension,	analytical	skill	and	attitude	on	living	together	in	a	multicultural	
society,	were	higher	than	those	before	the	experiments.

Keywords:	Extracurricular	Activities,	Multicultural	Society,	Southern	Boarder	Provinces

บทนำา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย

จังหวัดสงขลา	สตูล	ปัตตานี	ยะลา	และนราธิวาส	
ต้ังอยู่ตอนล่างของประเทศอยู่ระหว่างเส้นรุ้ง
ที่	 5	 องศา	 30	 ลิปดาเหนือ	 ถึง	 8	 องศาเหนือ	
และเส้นแวงที่	 99	 องศาตะวันออก	 ถึง	 105	
องศา	 15	 ลิปดาตะวันออก	 ติดต่ออ่าวไทยด้าน
ตะวันออก	 ติดต่อทะเลอันดามันด้านตะวันตก	
ส่วนทางใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย	 (ศูนย์
อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้.	2555)	

จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ปน็พืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะพเิศษ
มากกว่าท้องถิ่นอื่นๆทั้งในแง่ของความเป็นมา
ทางประวัติศาสตร์	 การเป็นดินแดนที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับอิสลามที่สำาคัญและเป็นที่รู้จักและ
เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหลากหลายทางเช้ือชาติ	
ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 (เสริมศักด์ิ	 วิศาลาภรณ์.	
2552)	 ความหลากหลายทางเชื้อชาติ	 ศาสนา	
และวฒันธรรมนัน้	มาจากประชากรสามกลุม่หลกั
ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้	ได้แก่	คนไทยภาคใต้ที่นับถือ
ศาสนาพทุธ	คนไทยภาคใตท้ีน่บัถอืศาสนาอสิลาม	
และคนไทยเชือ้สายจนี	ซึง่จะเหน็ไดว้า่เปน็ดนิแดน
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ที่มีสีสันและความงดงามจากความแตกต่างแต่อยู่
ร่วมกันอย่างผสมกลมกลืน

ปัจจุบันการจัดการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ประสบปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อ
ผู้เรียนหลายประการ	 ดังเช่น	 1)	 ผู้เรียนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอัตลักษณ์ทางภาษาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างจากภาษาไทยและ
วัฒนธรรมส่วนกลางของประเทศ	 เป็นอย่างมาก	
จึงส่งผลให้พื้นฐานความรู้เดิมก่อนเข้าสู่โรงเรียน	
จึงมีความแตกต่างจากผู้เรียนทั่วไปของประเทศ	
การจัดการเรียนการสอนในระยะเริ่มต้นที่มีรูป
แบบเดียวกับผู้เรียนทั่วไปในประเทศจึงทำาให้ผู้
เรยีนในพืน้ทีช่ายแดนภาคใตป้รบัตวัไมท่นั	2)	การ
จัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีรูปแบบ
การจัดการศึกษาที่หลากหลายและมีหลักสูตรที่
แตกต่างกัน	 รวมทั้งแนวทางการจัดการศึกษายัง
ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมหรือความต้องการของ
ทอ้งถิน่	3)	ปญัหาสถานการณค์วามไมส่งบในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้	ที่ยืดเยื้อและยาวนานเป็น
ปัญหาทำาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ	
ขาดความรู	้ทัง้ทางภาษาไทยและทกัษะอืน่ๆ	และ
ปัญหาของการจัดการศึกษาที่ไม่สามารถปลูกฝัง
คน	 ในพื้นที่	 ให้มีความรักและความหวงแหนใน
สมบัติของตน	(เสริมศักดิ์	วิศาลาภรณ์.	2552)	

แนวทางในการแกป้ญัหาทีก่ลา่วไวข้า้งต้น	
ผูว้จิยัมคีวามคดิเห็นวา่ต้องมุง่พัฒนาผูเ้รยีนในด้าน
ต่างๆ	ดังนี้	1)	ความรู้เกี่ยวกับบริบทของท้องถิ่น
ที่ตนอาศัยอยู่และความแตกต่างกัน	 ทางเชื้อชาติ	
ศาสนา	 ภาษา	 ประเพณีและวัฒนธรรม	 เพื่อให้
ผู้เรียนรู้และเข้าใจในท้องถิ่นของตน	 รวมถึงเกิด
ความรกัและภาคภมูใิจในทอ้งถิน่ของตน	2)	ความ
รู้และทักษะทางภาษาไทย	เพื่อให้ผู้เรียนใช้ในการ
สื่อสารในชีวิตประจำาวันและแสวงหาความรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	 3)	 ความสามารถในการคิดเพื่อ
ให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดจำาแนก	แยกแยะ	หาความ

สัมพันธ์	 เพื่อใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ	ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ในการดำารงชีวิต	 และ4)	 เจตคติ	 ที่ดีต่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานให้
ผู้เรียนอยู่ร่วมกันในสังคม	 พหุวัฒนธรรมได้อย่าง
สงบสุข	 ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้สอดคล้องกับเสริม
ศักด์ิ	 วิศาลาภรณ์.	 (2552)	 ที่กล่าวถึงข้อค้นพบ
จากการวจิยัในการจดัการศกึษาในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้	 ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จ	 ข้อ	 4	
คือ	 การจัดการศึกษาที่สอดคล้องหรือสนองตอบ	
ต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น	 ข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบายข้อ	4	คือการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
สอนภาษาไทย	 โดยเร่งแก้ปัญหาและพัฒนาการ
สอนภาษาไทยให้มีคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้	

ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะอาจารย์คณะศึกษา
ศาสตรใ์นพืน้ทีช่ายแดนภาคใต	้จงึมคีวามสนใจใน
การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรสำาหรับนักเรียน
ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซึ่ง
เป็นกิจกรรมนอกเหนือการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรปกติ	 และครูมีความเป็นอิสระในการ
จัดกิจกรรมดังกล่าวในลักษณะต่างๆ	 ที่หลาก
หลายเพื่อเติมเต็มผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่าง
สมบรูณท์ีส่ดุ	สำาหรบัการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัมุง่พฒันา
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 การอ่านภาษาไทย	 การ
คดิวิเคราะห	์และเจตคตติอ่การอยูร่ว่มกนัในสงัคม	
พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และเป็น
แนวทางในการพฒันาผูเ้รยีนในดา้นอืน่ๆ	ในสงัคม
พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

วัตถุประสงค์
เพือ่พฒันากจิกรรมเสรมิหลกัสตูรสำาหรบั

นักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	ในรายละเอียด	ดังนี้
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1.	 เพื่อสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร
สำาหรับนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

2.	 เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมเสริม
หลักสูตรสำาหรับนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ในประเด็น	 ดังนี้	 2.1)	
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง	 การเรียนเรื่องสังคม
พหุวฒันธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต	้กอ่นเรยีน
และหลังเรียน	2.2)	เปรยีบเทยีบความเขา้ใจในการ
อา่นภาษาไทยกอ่นเรยีนและหลงัเรียน	2.3)	เปรยีบ
เทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน
และหลังเรียน	 2.4)	 เปรียบเทียบเจตคติต่อ	 การ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมก่อนเรียนและ
หลังเรียน	

วิธีการวิจัย 
ข้ันตอนที ่1	สรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร

สำาหรับนักเรียนในสังคม	 พหุวัฒนธรรมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	ดำาเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.	 กำาหนดกรอบความคิดในการวิจัย	
จากการศึกษาเอกสาร	 แนวคิด	 ทฤษฎีและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในสังคมพหุ
วัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	

2.	 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในการพัฒนา
กิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการสนทนากลุ่ม	 ของ
กลุม่ผู้ทรงคณุวฒิุและครใูนจงัหวดัชายแดนภาคใต	้
จำานวน	10	คน	จากนัน้ได้วเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์
ข้อมูลเพื่อนำาไปสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร	

3.	 สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำาหรับ
นักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	 สำาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 3	
จำานวน	 15	 กิจกรรม	 ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
และนำาไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่	 3/1	 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง	 จังหวัดสงขลา	

ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2554	พบว่ากิจกรรม
เสรมิหลกัสตูรทีน่ำาไปทดลองใช	้มปีญัหาในการจดั
กิจกรรมน้อยและสามารถจะนำาไปใช้ได้จริง

4.	 พัฒนาเครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล	 โดยนำาไปทดลองใช้กับนักเรียน
กลุ่มที่ใช้ทดลองกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 ได้เครื่อง
มือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ดังนี้

4.1	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรมใน	 5	 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 เป็นแบบปรนัย	4	ตัวเลือก	 เป็น
แบบทดสอบคู่ขนาน	 ฉบับละ	 30	 ข้อ	 ฉบับก่อน
เรียน	 ความยากง่ายมีค่าอยู่ระหว่าง	 0.20–0.75	
อำานาจจำาแนกมีค่าอยู่ระหว่าง	0.21–0.70	ความ
เชือ่มัน่มคีา่เทา่กบั	0.80	และฉบบัหลงัเรยีน	ความ
ยากง่ายมีค่าอยู่ระหว่าง	 0.23–0.70	 อำานาจ
จำาแนกมีค่าอยู่ระหว่าง	0.26–0.75	ความเชื่อมั่น
มีค่าเท่ากับ	0.81

4.2	 แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการ
อา่นภาษาไทย	เปน็แบบปรนยั	4	ตวัเลอืก	เปน็แบบ
ทดสอบคู่ขนาน	ฉบับละ	30	ข้อ	ฉบับก่อนเรียน	
ความยากงา่ยมคีา่อยูร่ะหวา่ง	0.20–0.75	อำานาจ
จำาแนกมีค่าอยู่ระหว่าง	0.21–0.70	ความเชื่อมั่น
มีค่าเท่ากับ	 0.85	 และฉบับหลังเรียน	 ความยาก
ง่ายมีค่าอยู่ระหว่าง	 0.23–0.70	 อำานาจจำาแนก
มีค่าอยู่ระหว่าง	 0.26–0.75	 ความเชื่อมั่นมีค่า
เท่ากับ	0.83

4.3	แบบทดสอบวดัความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์	เป็นแบบปรนัย	4	ตัวเลือก	เป็นแบบ
ทดสอบคู่ขนาน	ฉบับละ	30	ข้อ	ฉบับก่อนเรียน	
ความยากงา่ยมคีา่อยูร่ะหวา่ง	0.35–0.65	อำานาจ
จำาแนกมีค่าอยู่ระหว่าง	0.33–0.75	ความเชื่อมั่น
มีค่าเท่ากับ	 0.80	 และฉบับหลังเรียน	 ความยาก
ง่ายมีค่าอยู่ระหว่าง	 0.33–0.72	 อำานาจจำาแนก
มีค่าอยู่ระหว่าง	 0.35–0.80	 ความเชื่อมั่นมีค่า
เท่ากับ	0.82
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4.4	 แบบวัดเจตคติต่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรมใน	 5	 จังหวัดชายแดนภาค
ใต้	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ตัวเลือก	
จำานวน	15	ข้อ	ความเชื่อมั่น	มีค่าเท่ากับ	0.85

ขั้นตอนที่  2 	 การศึกษาผลการใช้
กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำาหรับนักเรียนในสังคม
พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ดำาเนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้

1.	ประชาสมัพันธโ์รงเรยีนทีส่นใจเขา้รว่ม
โครงการ	 การใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำาหรับ
นักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	 โดยมีโรงเรียน	 7	 โรง	 เข้าร่วมโครงการ	
เป็นโรงเรียนในจังหวัดสงขลา	3	โรง	จังหวัดสตูล	
1	โรง	จังหวัดปัตตานี	1	โรง	จังหวัดยะลา	1	โรง	
และจังหวัดนราธิวาส	 1	 โรง	 หลังจากนั้นผู้วิจัย
ได้ชี้แจงการใช้กิจกรรม	 เสริมหลักสูตรแก่ครูช้ัน
ประถมศึกษาปีที่	3	ที่จะนำากิจกรรมไปใช้

2.	ครใูนแตล่ะโรงเรยีนเกบ็รวบรวมขอ้มลู
กับนักเรียนก่อนจัดกิจกรรม	 เสริมหลักสูตร	 ดังนี้	
2.1)	 ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสังคม
พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 2.2)	
ทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย	 2.3)	
ทดสอบความสามารถในการคดิวเิคราะห	์และ2.4)	
วดัเจตคติต่อการอยูร่ว่มกนัในสงัคมพหวุฒันธรรม

3.	 ครูที่เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนทั้ง	
7	โรง	นำากจิกรรมเสรมิหลกัสตูรสำาหรบันกัเรยีนใน
สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้	ไปจัด
กิจกรรมในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2555	โดย
จัดสัปดาห์ละ	1	กจิกรรม	จำานวน	15	สปัดาห	์รวม	
15	กิจกรรม	โดยผู้วิจัยคอยให้คำาปรึกษา

4.	ครใูนแตล่ะโรงเรยีนเกบ็รวบรวมขอ้มลู
กับนักเรียนหลังจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 ดังนี้	
4.1)	 ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสังคม
พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 4.2)	
ทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย	 4.3)	

ทดสอบความสามารถใน	 การคิดวิเคราะห์	 4.4)	
วดัเจตคตติอ่การอยูร่ว่มกนัในสงัคมพหวุฒันธรรม

5.	 ผู้วิจัยนำาผลการเก็บรวบรวมข้อมูล
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 มา
วิเคราะห์โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและหาร้อยละ
ผลต่างของค่าเฉลี่ยของ	5.1)	ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	เรื่องสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต	้5.2)	ความเขา้ใจในการอา่นภาษาไทย	5.3)	
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	5.4)	เจตคติต่อ
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	

ผลการวิจัย
ขั้นตอนที่	 1	 ผลการสร้างกิจกรรมเสริม

หลักสูตรสำาหรับนักเรียนในสังคม	 พหุวัฒนธรรม
จังหวัดชายแดนภาคใต้

1.	กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรสำาหรบันกัเรยีน
ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ที่
สร้างขึ้นจำานวน	 15	 กิจกรรม	 แต่ละกิจกรรม
ประกอบด้วยองค์ประกอบสำาคัญ	 5	 ประการ
คือ1)	 การบูรณาการเนื้อหาสังคมพหุวัฒนธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 2)	 กระบวนการกลุ่ม	 
3)	แนวคิดของการอ่านโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน	
4)	การตัง้คำาถาม	5)	การใชผั้งกราฟกิ	กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม	 ประกอบด้วย	 5	
ขั้น	คือ	

ข้ันที่ 	 1	 การสร้างเจตคติ	 โดยครูใช้
กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อ
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	 และเชื่อม
โยงกับเนื้อหาที่จะเรียนรู้	

ขั้นที่	 2	 การเรียนรู้เนื้อหา	 โดยครูใช้
กระบวนการอ่านโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน	3	ขั้น
ตอน	ใหน้กัเรยีนเรยีนรูเ้นือ้หาสงัคมพหวุฒันธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ด้วยกระบวนการกลุ่ม	
ดังนี้	ขั้นที่	2.1	กิจกรรมก่อนการอ่าน	โดยการตั้ง
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คำาถามเพือ่ตรวจสอบความรูเ้ดิมของนกัเรยีน	และ
แก้ไขในสิ่งที่นักเรียนเข้าใจผิด	ขั้นที่	2.2	กิจกรรม
ระหว่างอ่าน	 โดยการอ่านเป็นรายบุคคลและใช้
กระบวนการกลุ่ม	 เพื่อค้นหาคำาตอบจากคำาถาม
ของครู	 และขั้นที่	 2.3	 กิจกรรมหลังอ่าน	 โดยให้
นักเรียนใช้กระบวนกกลุ่มสรุปความรู้ในลักษณะ	
ผังกราฟิกเพื่อตรวจสอบสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้	

ขั้นที่	 3	 การนำาเสนอผลงาน	 โดยครู
กำาหนดกิจกรรมในการนำาเสนอผลงานของกลุ่ม	
โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายและครูกับ
เพื่อนนักเรียนให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม	

ข้ันท่ี	 4	 การประเมิน	 โดยครูตรวจสอบ
สิง่ทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนรูเ้ปน็รายบคุคล	โดยใชว้ธิกีาร
ประเมินที่หลากหลาย	

2.	ผลการประเมนิกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร
สำาหรับนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 สำาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่	3	จำานวน	15	กิจกรรม	โดย	ผู้เชี่ยวชาญ	พบ
ว่าทุกกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด	 ได้ความเหมาะสม	 มีค่าเฉลี่ย	 อยู่ระหว่าง	
4.60–4.80	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 0.45-
0.55

ตอนที	่2	ผลการใชก้จิกรรมเสรมิหลกัสตูร
สำาหรับนักเรียนในสังคม	 พหุวัฒนธรรมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ผลการใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำาหรับ
นักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ปรากฏ	ดังตารางที่	1-4
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ตารางที่  1  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน เรื่อง สังคมพหุวัฒนธรรมในจงัหวัดชายแดนภาคใต 
                กอนเรียนและหลงัเรียนโดยใชกิจกรรมเสรมิหลักสตูรสําหรับนักเรียนในสงัคม 

     พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
 

กอนเรียน หลังเรียน ผลตาง โรงเรียน จํานวน
นักเรียน 

(คน) 
คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย รอยละ 

1  33 11.60 3.23 18.72 2.24 7.12 23.73 
2  22 10.09 3.58 20.18 1.99 10.09 36.33 
3 19 12.53 1.67 22.21 1.58 9.68 32.26 
4 19 10.84 2.00 21.05 2.09 10.21 34.03 
5 18 12.83 2.07 19.77 1.60 6.94 21.13 
6 19 11.63 3.94 18.73 1.93 7.10 23.66 
7 15 13.40 3.77 20.93 1.66 7.53 25.10 

 
จากตารางที่ 1 พบวา  นักเรียนทุกโรงเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน เรื่อง สงัคม                 

พหุวัฒนธรรมในจงัหวัดชายแดนภาคใต หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชกิจกรรมเสริม
หลักสตูรสําหรับนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมจงัหวัดชายแดนภาคใต โดยมผีลตางของ
คาเฉลี่ยระหวาง 6.94  ถงึ 10.21 คิดเปนรอยละ  21.13 ถึง  34.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 1	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เรื่อง	สังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนเรียนและ
หลงัเรยีนโดยใช้กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรสำาหรบันกัเรยีนในสงัคมพหวัุฒนธรรมจงัหวัดชายแดน
ภาคใต้	(คะแนนเต็ม	30	คะแนน)	

จากตารางที่ 	 1	 พบว่า	 นักเรียนทุก
โรงเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรยีน	เรือ่ง	สงัคม	พหุ
วัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	หลังเรียนสูง
กวา่กอ่นเรยีนโดยใช้กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรสำาหรบั

นักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดน
ภาคใต	้โดยมผีลตา่งของคา่เฉลีย่ระหวา่ง	6.94	ถงึ	
10.21	คิดเป็นร้อยละ	21.13	ถึง	34.03
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จากตารางที่ 	 2	 พบว่า	 นักเรียนทุก
โรงเรียนมีความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย	 หลัง
เรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนโดยใช้กจิกรรมเสริมหลกัสตูร

สำาหรับนักเรียนในสังคม	 พหุวัฒนธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง	
4.85	ถึง	8.73	คิดเป็นร้อยละ	16.16	ถึง	29.10	
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ตารางที่  2  ความเขาใจในการอานภาษาไทยของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช 
      กิจกรรมเสริมหลักสตูรสําหรับนักเรียนในสงัคมพหุวัฒนธรรมจงัหวัดชายแดน 
      ภาคใต(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

 
กอนเรียน หลังเรียน ผลตาง โรงเรียน จํานวนนักเรียน 

(คน) คาเฉล่ีย คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาเฉล่ีย รอยละ 

1 33 14.06 4.18 18.91 2.81 4.85 16.16 
2 22 11.90 3.62 19.09 2.32 7.19 23.96 
3 19 12.84 2.27 20.26 1.90 7.42 24.73 
4 19 11.63 2.36 20.36 1.80 8.73 29.10 
5 18 13.11 2.26 19.94 1.85 6.83 22.76 
6 19 13.32 3.41 19.31 1.85 5.99 19.96 
7 15 13.60 3.68 21.00 1.70 7.40 24.66 

 

จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนทุกโรงเรียนมคีวามเขาใจในการอานภาษาไทย            
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชกิจกรรมเสริมหลักสตูรสาํหรับนักเรียนในสงัคม                      
พหุวัฒนธรรมในจงัหวัดชายแดนภาคใตโดยมผีลตางของคาเฉลี่ยระหวาง 4.85 ถึง  8.73  
คิดเปนรอยละ 16.16 ถึง 29.10   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2	 ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมเสริม
หลักสูตรสำาหรับนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (คะแนนเต็ม	 30	
คะแนน)	
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ตารางที่  3  ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช 
      กิจกรรมเสริมหลักสตูรสําหรับนักเรียนในสงัคมพหุวัฒนธรรมจงัหวัดชายแดน 
      ภาคใต  (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

 
กอนเรียน หลังเรียน ผลตาง โรงเรียน จํานวน

นักเรียน 
(คน) 

 

คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาเฉล่ีย รอยละ 

1 33 13.09 2.73 20.27 1.65 7.18 23.93 
2 22 12.95 2.76 19.63 1.76 6.68 22.26 
3 19 13.63 1.80 20.84 1.77 7.21 24.03 
4 19 11.42 1.85 19.78 1.68 8.36 27.86 
5 18 13.33 2.62 20.61 1.46 7.28 24.26 
6 19 13.16 2.51 20.57 1.85 7.41 24.70 
7 15 11.60 3.73 21.53 1.50 9.93 33.10 

 
จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนทุกโรงเรียนมคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห             

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชกิจกรรมเสริมหลักสตูรสาํหรับนักเรียนในสงัคม                        
พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง 6.68 ถึง 9.93   
คิดเปนรอยละ 22.26  ถึง 33.10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3	 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมเสริม
หลักสูตรสำาหรับนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (คะแนนเต็ม	 30	
คะแนน)	
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จากตารางที่ 	 3	 พบว่า	 นักเรียนทุก
โรงเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 หลัง
เรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนโดยใช้กจิกรรมเสริมหลกัสตูร

สำาหรับนักเรียนในสังคม	 พหุวัฒนธรรมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง	
6.68	ถึง	9.93	คิดเป็นร้อยละ	22.26	ถึง	33.10	

จากตารางที	่4	พบวา่นักเรยีนทกุโรงเรยีน
มีเจตคติต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม	พหุวัฒนธรรม
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้กิจกรรมเสริม
หลักสูตรสำาหรับนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่าง	0.11	ถึง	0.56	คิดเป็นร้อยละ	2.20	ถึง	
11.20	

อภิปรายผล
ประเด็นที่	 1	 การสร้างกิจกรรมเสริม

หลักสูตรสำาหรับนักเรียนในสังคม	 พหุวัฒนธรรม
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลการประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตร
สำาหรับนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม	 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่	 3	 จำานวน	 15	 กิจกรรมพบว่า	 ทุกกิจกรรม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	 ทั้งนี้เนื่อง
มาจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 สร้างขึ้นตามขั้น
ตอนที่น่าเชื่อถือ	 เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลพื้น
ฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องประกอบ
กับผลจากการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิและ
ครูใน	 5	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 สร้างกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและตรวจสอบความเหมาะสม	
และทดลองใช้ก่อนนำาไปใช้จริง	 ซึ่งสอดคล้องกับ
ขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรของสุณั
ฐญา	 เหลี่ยมเพ็ง	 (2546)	 ซึ่งได้พัฒนากิจกรรม
เสรมิหลกัสตูรการทอ่งเทีย่งเชงินเิวศ	ลขินะ	พงศา
ปาน	 (2549)	 ได้พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร
คริสตจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์	 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	
โรงเรยีนศรธีรรมราชศกึษา	จงัหวดันครศรธีรรมราช	

11 
 

ตารางที่  4  เจตคติของนักเรียนตอการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมกอนเรียนและ 
                หลังเรียนโดยใชกิจกรรมเสรมิหลักสูตรสําหรับนักเรียนในสงัคมพหุวัฒนธรรม 
       จงัหวัดชายแดนภาคใต               

 

กอนเรียน หลังเรียน ผลตาง  
โรงเรียน 

 
จํานวน
นักเรียน 

(คน) 

คาเฉล่ีย คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล คาเฉล่ีย คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล คาเฉล่ีย รอยละ 

1 33 3.97 0.59 มีเจตคติที่ด ี 4.21 0.43 มีเจตคติที่ด ี 0.24 4.80 
2 22 3.90 0.66 มีเจตคติที่ด ี 4.27 0.31 มีเจตคติที่ด ี 0.37 7.40 
3 19 3.63 1.25 มีเจตคติที่ด ี 4.03 1.15 มีเจตคติที่ด ี 0.40 8.00 
4 19 3.67 1.31 มีเจตคติที่ด ี 4.23 1.03 มีเจตคติที่ด ี 0.56 11.20 
5 18 3.67 1.39 มีเจตคติที่ด ี 4.10 1.13 มีเจตคติที่ด ี 0.43 8.60 
6 19 3.60 1.35 มีเจตคติที่ด ี 3.71 1.32 มีเจตคติที่ด ี 0.11 2.20 
7 15 3.64 1.29 มีเจตคติที่ด ี 3.93 1.19 มีเจตคติที่ด ี 0.29 5.80 

 

จากตารางที่ 4 พบวานักเรียนทุกโรงเรียนมีเจตคตติอการอยูรวมกันในสงัคม               
พหุวัฒนธรรมหลังเรียนสงูกวากอนเรียนโดยใชกิจกรรมเสริมหลักสตูรสําหรับนักเรียนใน
สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระหวาง 0.11 ถึง 0.56 
คิดเปนรอยละ  2.20 ถึง  11.20  

 
อภิปรายผล 

ประเด็นที่ 1  การสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรบันักเรียนในสังคม               
พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต 

ผลการประเมนิกิจกรรมเสรมิหลักสูตรสําหรับนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม 
จังหวัดชายแดนภาคใต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 15 กิจกรรมพบวา                 
ทุกกิจกรรมมคีวามเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากกิจกรรมเสริมหลักสตูร         
สรางข้ึนตามข้ันตอนที่นาเชื่อถือ เริ่มตนจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวของประกอบกับผลจากการสนทนากลุมของผูทรงคุณวุฒิและครใูน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต  สรางกิจกรรมเสริมหลักสตูรและตรวจสอบความเหมาะสม  และทดลองใช
กอนนําไปใชจริง ซึ่งสอดคลองกับข้ันตอนการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสตูรของสณุัฐญา 
เหลี่ยมเพ็ง (2546) ซึ่งไดพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสตูรการทองเที่ยงเชิงนิเวศ ลิขนะ   
พงศาปาน (2549) ไดพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสตูรคริสตจริยธรรมเพ่ือเสริมสราง
คุณลักษณะอันพึงประสงค สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 

ตารางที่ 4	 เจตคติของนักเรียนต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำาหรับนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้	



Journal of Education, Mahasarakham University 27 Volume 8 Number 2 April - June 2014

และพทิยาพร	ราชเดมิ	(2555)	ไดพ้ฒันากจิกรรม
เสรมิหลกัสตูร	เรือ่งพิพิธภณัฑเ์มอืงสงขลาสำาหรบั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1	

ประเด็นที่ 	 2	 การใช้กิจกรรมเสริม
หลักสูตรสำาหรับนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม
จังหวัดชายแดนภาคใต้

1.	 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องสังคมพหุวัฒนธรรมใน	 5	 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้	 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้กิจกรรม
เสริมหลักสูตรสำาหรับนักเรียนในสังคม	 พหุ
วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ทั้งนี้เนื่องจาก
สาเหตุหลายประการ	 ดังเช่น	 การใช้เนื้อหาเรื่อง
สังคมพหุวัฒนธรรมใน	 5	 จังหวัดชายแดนภาค
ใต้	 ซ่ึงเป็นเร่ืองราวใกล้ตัวนักเรียนซึ่งนักเรียนมี
พื้นฐานความรู้เดิมอยู่แล้วทำาให้นักเรียนเรียนรู้ 
เนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น	 สอดคล้องกับ	 ฐิติวัฏฏ์	 กล่ำาจีน	 
(2552)	 ได้ศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนกัเรยีนหลงัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการกจิกรรม
องค์ความรู้ลุ่มน้ำาทะเลสาบสงขลาสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05	 และ
การใช้กระบวนการกลุ่มซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำาให้
นักเรียนทำางานร่วมกันและได้เรียนรู้ร่วมกัน
คนอื่น	 เป็นกิจกรรมที่ เปิดโอกาสให้นักเรียน
แลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ	 กับเพื่อนนักเรียน	
ทำาให้เรียนรู้ได้ดีขึ้นเช่นกัน	 ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ลภัสรดา	 เทพจร	 (2553)	 ได้ศึกษาพบว่าผล
สัมฤทธิ์ทาง	 การเรียนของนักเรียนจากการเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์	 เท่ากับร้อยละ	
77.00	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน	

นอกจากนั้นกิจกรรมเสริมหลักสูตรดัง
กล่าวยังใช้เทคนิคการตั้งคำาถามตามแนวของบลูม	
และแบบ	5W1H	ซึง่เป็นคำาถามทีถ่ามในด้านความ
รู	้ความเขา้ใจ	และการนำาไปใช้	ซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรง
กับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 สอดคล้องกับ

พระถิรวัฒน์	คำามุงคุณ	(2556)	ได้ศึกษาพบว่าผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้การ
จัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการตั้ง
คำาถามแบบบลูมสูงกว่าก่อนเรียน	 และการใช้ผัง
กราฟิกซึ่งเป็นเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนจัด
เนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปแล้วเป็นระบบ	 ทำาให้เรียนรู้
เนื้อหาเรื่องราวต่างๆ	 ได้ง่าย	 สอดคล้องกับวลัย	
พานิช	(2549)	กล่าวว่าผังกราฟิกช่วยให้นักเรียน
เกิดความสนใจในเนื้อหาสาระและเกิดการเชื่อม
โยงของเนื้อหามโนทัศน์ต่างๆ	

2.	นกัเรยีนมคีวามเขา้ใจในการอา่นภาษา
ไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 ทั้งนี้เนื่องจาก
สาเหตุหลายประการ	 ดังเช่น	 การใช้เนื้อหาเรื่อง
สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นใน	 5	 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ซึ่งเป็นเนื้อหาที่นักเรียนพบเห็นในชีวิต
ประจำาวัน	 ทำาให้ง่าย	 ต่อความเข้าใจ	 สอดคล้อง
กับพระเกรียงศักดิ์	อินเทพ	(2556)	ได้ศึกษาพบ
ว่านักเรียน	 ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยที่ได้รับการ
จดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิการสรา้งองคค์วามรูร้ว่ม
กับเทคนิคการตั้งคำาถามโดยใช้นิทานท้องถิ่นใน
รัฐเคดาห์มีความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยหลัง
เรยีนสงูขึน้กว่ากอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ.01	 และการใช้กระบวนการกลุ่มซึ่งเป็น
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ	กับเพื่อนนักเรียน	
ส่งผลให้เข้าใจเรื่องที่อ่านได้ดีขึ้น	

นอกจากนั้นการใช้แนวคิดของการอ่าน
โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน	 ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมก่อนการอ่าน	กิจกรรมระหว่างอ่าน	และ
กิจกรรมหลังอ่าน	 เป็นแนวคิดที่ช่วยพัฒนาความ
สามารถในการอา่นโดยตรงสง่ผลตอ่ความเขา้ใจใน
การอา่นสงูขึน้	และการใชผ้งักราฟกิชว่ยใหน้กัเรยีน
เข้าใจเรื่องราวที่อ่านมากขึ้นเนื่องจากผังกราฟิก
เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดระบบความคิดทำาให้เข้าใจ
เรื่องต่างๆ	 ได้ดี	 ตามที่ทิศนา	 แขมมณี	 (2552)	
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กล่าวว่าการใช้ผังกราฟิกช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นง่ายขึ้น	 เร็วขึ้นและจดจำา
ได้นาน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของผ่องศรี	 วงศ์
กระจ่าง	(2551)	ได้ศึกษาพบว่าความสามารถใน	
การอา่นเพือ่ความเขา้ใจของนกัเรยีนหลงัเรยีนโดย
ใช้	 ผังมโนทัศน์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01	 และ	 Bernhardt	 (2010)	
ได้ศึกษาพบว่าผังกราฟิกช่วยพัฒนาความเข้าใจ
ในการอ่านของนักเรียนได้	 และ	 Kim,	 Sharon,	
Jeanne,	Shangjin	(2004)	ได้สังเคราะห์ผลจาก
การวจิยั	การใชผ้งักราฟิกทีม่ตีอ่ความเขา้ใจในการ
อ่านของนักเรียน	ที่บกพร่องทางการเรียนรู้	ตั้งแต่	
ปี	ค.ศ.	1963–2001	ผลการศึกษาพบว่า	การใช้
ผังกราฟิกช่วยพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของ
นักเรียนได้	และ	Sam	Praveen	&	Premalatha	
(2013)	 ได้ศึกษาพบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ตน้กลุม่ทีใ่ชผ้งักราฟกิมคีวามเขา้ใจ	ในการอา่นสงู
กว่ากลุ่มที่ไม่ใช้ผังกราฟิก	

3.	 นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วเิคราะห์หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน	ทัง้นีเ้นือ่งจาก
สาเหตุหลายประการ	 ดังเช่น	 การใช้กระบวนการ
กลุ่มให้นักเรียนแลกเปลี่ยน	 ความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ต่างๆ	 กับเพ่ือนนักเรียน	 เป็นการ
ฝกึคดิสว่นทีเ่หมอืนและแตกตา่งกนั	สรปุหลกัการ
ต่างๆ	สง่ผลให้มคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์
สูงขึ้น	 และ	 การใช้คำาถามส่งผลโดยตรงต่อความ
สามารถในการคดิวเิคราะห	์โดยเฉพาะคำาถามแบบ
บลูมซึ่งคำาถามส่วนหน่ึงมีการถามแบบวิเคราะห์	
และคำาถามแบบ	 5W1H	 โดยเฉพาะคำาถามแบบ	
H	 (How)	และ	W	 (Why)	สอดคล้องกับจำาเรียง	
ยศบุญเรือง	 (2550)	 ซึ่งได้ศึกษาพบว่าหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคไฟว์	ดับเบิ้ลยู	
วัน	เอช	นักเรียนมีคะแนนทักษะ	การคิดวิเคราะห์	
ร้อยละ	80	ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	60	ที่โรงเรียนตั้ง
ไว้	กัญญา	สิทธิศุภเศรษฐ์	(2548)	ได้ศึกษา	พบ

วา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนจากการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมการตัง้คำาถามมทีกัษะการคดิ
วิเคราะห์สูงขึ้น	ทั้งภาพรวมและจำาแนกตามความ
สามารถทางการเรยีนของนกัเรยีน	พระถริวัฒน	์คำา
มุงคุณ	(2556)	ได้ศึกษาพบว่าความสามารถ	ใน
การคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนหลงัการใชก้ารจดัการ
เรียนรู้รูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการตั้งคำาถาม
แบบบลมูสงูกวา่กอ่นเรยีน	และพระเกรยีงศกัดิ	์อนิ
เทพ	(2556)	ไดศ้กึษาพบว่า	นกัเรยีนชาวมาเลเซยี
เชื้อสายไทยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด	
การสร้างองค์ความรู้ร่วมกับเทคนิคการตั้งคำาถาม
โดยใช้นิทานท้องถิ่นในรัฐเคดาห์มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01	

นอกจากนั้นกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้
ใช้ผังกราฟิก	 ซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยส่งเสริมความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดีตาม
ที่วลัย	 พานิช	 (2549)	 กล่าวว่าผังกราฟิกแสดง
ให้เห็นรูปแบบการคิดของนักเรียนท้ังในรูปของ
การวิเคราะห์	 สังเคราะห์และบูรณาการเชื่อมโยง	
นอกจากนั้นยังช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาการ
จัดระบบการเรียนรู้ของตนเอง	 นำาสิ่งที่ตนเองได้
เรียนรู้กับความรู้เดิมมาเชื่อมความสัมพันธ์และ
พัฒนาการคิดในระดับสูงและนำามาใช้ประโยชน์
ต่อไป	

4.	 นักเรียนมีเจตคติต่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรมใน	 5	 จังหวัดชายแดนภาค
ใต้	 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 ทั้งนี้เนื่องมาจาก
การใช้กระบวนการกลุ่มซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ต่างๆ	กับเพื่อนนักเรียน	ช่วยให้เขา
เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดียิ่งขึ้น	 ซึ่ง
เป็นพื้นฐานของการมีเจตคติท่ีดีต่อการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรมใน	5	จังหวัดชายแดนภาค
ใต้	 สอดคล้องกับงานวิจัย	 ของเนืองนิต	 ปิยะวงค์	
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(2541)	 ได้ศึกษาพบว่าเจตคติทางการเรียนของ
นักเรียนหลงัผ่านกจิกรรมกระบวนการกลุม่สงูกวา่
ก่อนการทดลอง	

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ข้อเสนอแนะการนำาผลวิจัยไปใช้

1.	 การใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำาหรับ
นักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	 โดยอาศัยความร่วมมือจากครูนั้น	 ผู้วิจัย
ต้องชี้แจงให้ครูเห็นความสำาคัญของการพัฒนาผู้
เรียนให้อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมใน	 5	 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีความสุข	 และคอยส่ง
เสริมให้คำาปรึกษาและให้กำาลังใจครูในขณะท่ีนำา
กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรดังกลา่วไปใช้ในสถานศกึษา

2.	การนำากิจกรรมเสริมหลักสูตรสำาหรับ
นักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล	 ครูท่ีนำากิจกรรม
ดังกล่าวไปใช้ต้องศึกษาหลักการและแนวคิดของ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมทั้งวิธีการจัดกิจกรรม
ให้เข้าใจชัดเจน	 เพ่ือให้เข้าใจเป้าหมายหลักของ
กิจกรรม	 คือให้นักเรียนสามารถอยู่ในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได้	อย่างมีความสุข

3.	การนำากิจกรรมเสริมหลักสูตรสำาหรับ
นักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดน
ภาคใตไ้ปใช	้ครสูามารถนำาไปใช้ได้อสิระตามบรบิท
ของครแูต่ละคน	เช่น	นำากจิกรรมดังกลา่วไปใช้ช่วง
ปิดภาคเรียน	ช่วงวันหยุด	หรือช่วงเลิกเรียน	และ
สามารถเพิ่มเติมเทคนิคต่างๆ	 ในการจัดกิจกรรม
ได้ตามความเหมาะสม

4.	การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำาหรับ
นักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดน
ภาคใตน้ัน้	การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่ง

โรงเรียน	 ผู้ปกครองและชุมชน	 ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่
สำาคัญ	 เพราะเครือข่ายระหว่างโรงเรียนจะมีส่วน
ช่วยและแบ่งปันความรู้	 ทางวิชาการระหว่างกัน	
สว่นผูป้กครองและชมุชนจะมสีว่นชว่ยสง่เสรมิและ
สนับสนุนใน	การจัดกิจกรรมต่างๆ	ที่โรงเรียนจัด
ขึน้	เชน่	ผูป้กครองทีม่คีวามรูค้วามสามารถในเรือ่ง
วัฒนธรรมด้านต่างๆ	 อาจมีส่วนช่วยเป็นวิทยากร	
หรือ	ผู้ปกครองมีหน้าที่ประสานงานกับวิทยากรที่
มีความรู้เรื่องวัฒนธรรมด้านต่างๆ	มาจัดกิจกรรม
ให้นักเรียน

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1.	 การวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนากิจกรรมเสริม
หลักสูตรสำาหรับนักเรียนในสังคม	 พหุวัฒนธรรม
จังหวัดชายแดนภาคใต้	ดังนั้นควรพัฒนากิจกรรม
เสริมหลักสูตรสำาหรับนักเรียนในสังคมพหุ
วัฒนธรรมในพื้นที่อื่นๆ	

2.	 การวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนากิจกรรมเสริม
หลักสูตรสำาหรับนักเรียนในสังคม	 พหุวัฒนธรรม
จังหวัดชายแดนภาคใต้กับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่	 3	 ดังนั้น	 ควรศึกษาการพัฒนา
กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำาหรับนักเรียนในสังคม
พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้กับนักเรียน
ระดับชั้นอื่นๆ	

3.	 การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย	
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 และเจตคติ
ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	 จาก
กิจกรรมเสริมหลักสูตร	 ดังนั้นควรศึกษาตัวแป
รอืน่ๆ	จากกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรสำาหรบันกัเรยีน
ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้	
เช่น	 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	
กระบวนการแก้ปัญหา	ฯลฯ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน–มิถุนายน พ.ศ. 2557

เอกสารอ้างอิง
กญัญา	สทิธศิภุเศรษฐ์.	(2548).	ผลการใช้กจิกรรมการตัง้คำาถามทีม่ตีอ่ทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน

ที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน.	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.	 วิทยานิพนธ์	 ศษ.ม.,	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	เชียงใหม่.

จำาเรียง	ยศบุญเรือง.	(2550).	การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	โดย
ใช้	เทคนิค	ไฟว์	ดับเบิ้ลยู	วัน	เอช.	วิทยานิพนธ์	ศษ.ม.,	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	เชียงใหม่.

ฐติิวฏัฏ	์กล่ำาจนี.	(2552).	การจดัการเรยีนรูส้าระการเรยีนรูภ้าษาไทยแบบบรูณาการภายใตบ้รบิทชมุชน:	
กรณีลุ่มน้ำาทะเลสาบสงขลา.	วิทยานิพนธ์	ค.ม.,	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,	สงขลา.

ทิศนา	แขมมณี.	 (2552).	ศาสตร์การสอน:	องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ	
(พิมพ์ครั้งที่	11).	กรุงเทพฯ:	สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เนืองนิต	 ปิยะวงค์.	 (2541).	 ผลของกระบวนการกลุ่มที่มีต่อเจตคติทางการเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่	 2	 โรงเรียนสา	 จังหวัดน่าน.	 วิทยานิพนธ์	 ศษ.ม.,	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	
เชียงใหม่.

ผอ่งศร	ีวงศก์ระจา่ง.	(2551).	การใช้ผงัมโนทศัน์ในการพฒันาทกัษะการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจ
ของนักเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3.	วิทยานิพนธ์	ศษ.ม.,	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	เชียงใหม่.

พระเกรียงศักดิ์	 อินเทพ.	 (2556).	 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้	 ร่วมกับเทคนิค
การตั้งคำาถามโดยใช้นิทานท้องถิ่นในรัฐเคดาห์ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย	 และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชาวมาเลเซียเช้ือสายไทย	 ประเทศมาเลเซีย.	
วิทยานิพนธ์	กศ.ม.,	มหาวิทยาลัยทักษิณ,	สงขลา.	

พระถิรวัฒน์	คำามุงคุณ.	(2556).	การจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	ร่วมกับเทคนิคการตั้งคำาถามแบบบลูม	
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 เรื่อง	 “วัฒนธรรมไทย”	
ของนกัเรยีนชาวมาเลเซยี	เช้ือสายไทย	ในประเทศมาเลเซยี.	วทิยานพินธ	์กศ.ม.,	มหาวทิยาลยั
ทักษิณ,	สงขลา.	

พทิยาพร	ราชเดมิ.	(2555).	การพัฒนากจิกรรมเสรมิหลกัสตูร	เรือ่งพพิธิภณัฑ์เมอืงสงขลา	สำาหรบันกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1.	วิทยานิพนธ์	กศ.ม.,	มหาวิทยาลัยทักษิณ,	สงขลา.	

ลภัสรดา	 เทพจร.	 (2553).	 การใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ในการจัดการเรียนรู้	 เรื่องระบบเครือข่าย	
คอมพิวเตอรส์ำาหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี	่3.	วทิยานพินธ	์ศษ.ม.,	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่	
เชียงใหม่.

ลิขนะ	พงศาปาน.	(2549).	การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรคริสตจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์	 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา	 จังหวัด
นครศรีธรรมราช.	วิทยานิพนธ์	กศ.ม.,	มหาวิทยาลัยทักษิณ,	สงขลา.

วลยั	พานิช.	(2549).	ประมวลบทความกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนสูม่าตรฐานการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรู ้
สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม.	กรุงเทพฯ:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.



Journal of Education, Mahasarakham University 31 Volume 8 Number 2 April - June 2014

ศนูยอ์ำานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต.้	(2555).	รายงานประจำาป	ี2555.	ยะลา:	ศนูยอ์ำานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้.

สุณัฐญา	 เหลี่ยมเพ็ง.	 (2546).	 การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรการท่องเที่ยงเชิงนิเวศ.	 วิทยานิพนธ์	
ศษ.ม.,	มหาวิทยาลัยศิลปากร,	นครปฐม.

เสริมศักดิ์	 วิศาลาภรณ์.	 (2552).	สภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้.	 กรุงเทพฯ:	 วี.ที.ซี.	
คอมมิวนิเคชั่น.	

Bernhardt,	T.	M.	(2010).	Using Graphic Organizers to Enhance Reading Comprehension.	
Doctoral	dissertation,	University	of	California,	California.

Kim,	A.,	Sharon,	V.,	Jeanne,	W.,	Shangjin,	W.	(2004).	Graphic	Organizer	and	theirEffects	
on	the	Reading	Comprehension	of	Students	with	LD:	A	Synthesis	of	Research.	
Journal of Learning Disabilities,	Mar/Apr,	105-108.

Sam	Praveen,	D.,	&	Premalatha,	R.	(2013)	Using	Graphic	Organizers	to	Improve	Reading	
Comprehension	 Skills	 for	 the	Middle	 School	 ESL	 Students.	English Language 
Teaching.	Feb,	155–170.



การบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือระดับชั้นอนุบาล สำาหรับโรงเรียน
ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง	 ทดลองใช้	 และประเมินผลการใช้แผนการจัดกิจกรรม	

การเรียนการสอนแบบบูรณาการ	การจัดกิจกรรมลูกเสือระดับชั้นอนุบาล	แบ่งออกเป็น	3	ขั้นตอน	คือ	
ขัน้ตอนที	่1	การสรา้งแผนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ	การจดักจิกรรมลกูเสอืระดบั	
ชัน้อนุบาล	โดยการประชุมเชิงปฏิบตักิาร	การศกึษาดงูานและสรา้งแผน	โดยกลุม่ผูร้ว่มวิจยั	ประเมนิความ
เหมาะสม	ความเป็นไปได้	โดยผู้เชี่ยวชาญ	ขั้นตอนที่	2	การทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ	การจัดกิจกรรมลูกเสือระดับชั้นอนุบาล	กับนักเรียนชั้นอนุบาล	โรงเรียนบ้านบรบือ	
(บรบือราษฎร์ผดุง)	ปีการศึกษา	2555	จำานวน	152	คน	กลุ่มผู้ให้ข้อมูล	ได้แก่	กลุ่มผู้ร่วมวิจัย	ขั้นตอน
ที่	3	การประเมินผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ	การจัดกิจกรรมลูกเสือ
ระดบัชัน้อนุบาล	ด้านความถกูตอ้งและประโยชนโ์ดยกลุม่ผูร้ว่มวิจยั	วิเคราะหข์อ้มลูโดย	หาคา่เฉลีย่	สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน	และวิเคราะห์เนื้อหาสำาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัยพบว่า

การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ	การจัดกิจกรรมลูกเสือระดับชั้น
อนุบาลด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด	 การทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ	 การจัดกิจกรรมลูกเสือระดับชั้นอนุบาล	 มีความเหมาะสมมากที่สุด	
นักเรียนมีการพัฒนาในด้านต่างๆ	อยู่ในระดับ	ดีมากทุกด้าน	การประเมินผลการใช้แผนการจัดกิจกรรม

1	 นักศึกษาระดับปริญญาเอก	สาขาการบริหารจัดการการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2	 รองศาสตราจารย์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1	 Assistant	Professor,	Ed.D.	Candidate	in	Educational	Management	Faculty	of	Education,	Rajabhat	Mahasarakham	University	
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การเรยีนการสอนแบบบรูณาการ	การจดักจิกรรมลกูเสอืระดบัชัน้อนบุาล	ดา้นความถกูตอ้ง	และประโยชน์
การนำาไปใช้	อยู่ในระดับมากที่สุด	

คำาสำาคัญ:	 การบูรณาการ	 การจัดกิจกรรมลูกเสือระดับชั้นอนุบาล	 และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม

Abstract
	This	research	purposes	to	build,	trial	and	evaluate	the	planning	of	activities	about	

teaching	integrated	and	scout	activities	kindergarten.	Divided	into	three	stages:	Step	1	to	
create	a	plan	of	teaching	and	learning	activities	integrated.	Scout	activities	kindergarten	by	
the	workshop.	To	study	and	create	a	plan	by	co-research	group.	Suitable	evaluation	and	
feasibility	by	experts.	Step	2	to	trial	plan	teaching	and	learning	activities	integrated.	Setting	
scout	 activities	 kindergarten	 with	 kindergarten	 students.	 Ban	 Borabue	 school	 (Borabue	 
ratpadung)	 in	 2555	 academic	 year,	 152	 people.	 Group	 of	 contributors,	 including	 
co-research	 group.	 Step	 3	 evaluation	 plan	 teaching	 and	 learning	 activities	 integrated.	 
Setting	 scout	 activities	 kindergarten	 in	 the	 accuracy	 and	 usefulness	 by	 co-research	 
group.	 Data	 were	 analyzed	 by	mean	 and	 standard	 deviation	 and	 content	 analysis	 for	 
qualitative	data.

The	results	showed	that:	

1.	The	planning	of	teaching	and	learning	activities	integrated.	Setting	scout	activities	
kindergarten	the	suitability	and	feasibility	in	the	most

2.	Trial	plan	teaching	and	learning	activities	integrated.	Setting	scout	activities	kinder-
garten	is	most	appropriate.	Students	have	developed	in	very	different	aspects	in	all	aspects.

3.	 Evaluation	 plan	 teaching	 and	 learning	 activities	 integrated	 arrangement.Setting	
scout	activities	in	the	accuracy	and	usefulness	in	the	most.

Keywords:	Integrating,	scout	activities	for	kindergarten	and	participatory	action	research	



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 34 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน–มิถุนายน พ.ศ. 2557

ภูมิหลัง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	

2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	และ
แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2553	ได้กำาหนด
แนวการจัดการศึกษาไว้ว่า	ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้นั้น	 ให้สถานศึกษาและหน่วยงาน	 ที่
เกี่ยวข้องดำาเนินการ	จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด	 ของ
ผู้เรียน	 โดยคำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	
ฝึกทักษะกระบวนการคิด	 การจัดการ	 การเผชิญ
สถานการณ์	 และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา	 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	 ฝึกการปฏิบัติ	 ให้
ทำาได้	คิดเป็น	ทำาเป็น	รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้
อยา่งต่อเน่ือง	จดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสาน
สาระความรู้ด้านต่างๆ	 อย่างได้	 สัดส่วนสมดุล
กัน	 รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม	 ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ทุกวิชา	

จากการรายงานของ	 สำานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 
(สศช.)	 เพื่อใช้เป็นกรอบกำาหนดทิศทางและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปัจจุบัน	 ฉบับที่	
11	 (พ.ศ.	 2555–2559)	 พบว่ายังมีปัญหาด้าน
สติปัญญาของเด็กปฐมวัย	ด้านคุณภาพการศึกษา	
และผลการพัฒนาตามช่วงวัย	พบว่า	 กลุ่มวัยเด็ก	
ระดับเชาว์ปัญญามีค่าเฉลี่ยลดลงจาก	 91	 เป็น	
88	 ในช่วงปี	 2540-2552	 ซึ่งต่ำากว่าค่าเฉลี่ยที่
องคก์ารอนามยัโลกกำาหนดไวท้ี	่90-110	เดก็อาย	ุ
0-5	ป	ีทีม่พีฒันาการสมวยัมสีดัสว่นลดลงจากรอ้ย
ละ	72	เหลือเพียงร้อยละ	67	จากการสำารวจของ
กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข	ด้านปัญหา
ของเด็กระดับอนุบาล	(3-5	ขวบ)	พบว่า	ปัญหาที่
พบมากที่สุดของเด็กในวันนี้คือ	1)	ขี้อาย	2)	ดื้อ
เอาแต่ใจ	 3)	 ขี้เกียจ	 ไม่รับผิดชอบ	 4)	 ขยิบตา	 
5)	 กรีดร้อง	 ด้ิน	 (กรมสุขภาพจิต	 กระทรวง

สาธารณะสขุ.	2548:	123)	ทัง้นีเ้พราะสภาพสงัคม
ในยุคปัจจุบัน	 เป็นยุคของความเร็วและความล้ำา
สมัยของเทคโนโลยีการสื่อสาร	 ความหลากหลาย 
ทางเช้ือชาติ	 วัฒนธรรม	 การหล่อหลอมความคิด
และความเช่ือของกลุ่มคน	 ท่ีบุคคลในสังคมจะ
ตอ้งตัง้รบัการมวิีถชีวิีตยคุใหมอ่ยา่งมวิีจารณญาณ	 
ซึ่งจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากนี่เอง	
ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียน	

ขบวนการลูกเสือ	 (Scout	 Movement)	
เปน็กจิกรรมทีส่ง่เสรมิและพฒันาผูเ้รยีนในทกุดา้น
ได้เป็นอย่างดี	 เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่ง	 ซึ่งมุ่ง
พฒันาผูเ้รยีนทัง้ทางรา่งกาย	สตปิญัญา	จติใจ	และ
ศลีธรรม	เพือ่ใหเ้ปน็บคุคลทีม่คีวามประพฤตดิงีาม	
ไมก่ระทำาตนใหเ้ปน็ปญัหาตอ่สงัคม	และดำารงชวีติ
อยู่อย่างมีความหมายและมีคุณค่า	 ซึ่งมีรูปแบบที่
ชัดเจน	เป็นกิจกรรมที่ยอมรับกันทั่วโลก	ซึ่งถือว่า
เปน็กจิกรรมสำาคญัยิง่ของการศกึษาของชาตแิขนง
หนึ่ง	 และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนักเรียนใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อ
มุ่งส่งเสริมให้้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ	
เป็นผู้มีศีลธรรม	 จริยธรรม	 มีระเบียบวินัย	 สร้าง
จิตสำานึก	 อยู่ร่วมกับผู้้อื่นได้้อย่างมีความสุข	 ครู
และผู้บริหารควรจัดกิจกรรมการเรียน	 การสอน
และส่งเสริม	 สนับสนุนอย่างจริงจัง	 จัดให้มีความ
ตอ่เนือ่ง	เพราะการพฒันาดา้นคณุธรรม	จรยิธรรม	
ระเบยีบวนิยัจำาเปน็จะตอ้งไดร้บัการฝกึฝนอยา่งตอ่
เนือ่งจงึจะเกดิเปน็นสิยัและควรเริม่ตัง้แตเ่ดก็ๆ	ดงั
นั้นเด็กในระดับชั้นอนุบาล	(4-6	ขวบ)	ก็ควรที่จะ
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ	
วิธีการ	 ที่เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม	 จริยธรรม	
ระเบียบ	 วินัย	 ด้วยขบวนการลูกเสือเช่นเดียวกัน	
เพราะเปน็การเนน้ใหเ้ดก็มรีะเบยีบวินยั	มคีวามรบั
ผดิชอบและกลา้แสดงออกอยูแ่ลว้	และกจิกรรมลกู
เสอืบางประการโดยเฉพาะลกูเสอืสำารอง	กม็คีวาม
สอดคลอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอนในระดบัชัน้
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อนุบาลหลายกิจกรรมซึ่งสามารถนำามาบูรณาการ
เข้าด้วยกันได้	 เช่น	 กิจกรรมกลางแจ้ง	 กิจกรรม
วงกลม	 กิจกรรมการเล่นเกม	 การร้องเพลง	 การ
เล่านิทาน	เป็นต้น	หากมีการประยุกต์ใช้ให้เหมาะ
สมแล้ว	 น่าจะเป็นกิจกรรมที่พัฒนาเด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	

จากเหตุผล	 ความสำาคัญดังกล่าว	 ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจในการบูรณาการ	การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสือระดับชั้นอนุบาลขึ้น	เพื่อ
ชว่ยใหค้รผููส้อนระดับช้ันอนบุาลได้แผนการบรูณา
การการจัดกิจกรรมลูกเสือระดับช้ันอนุบาล	 ไป
ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม	 ส่งผลให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย	 สติปัญญา	
จติใจและศลีธรรม	ใหเ้ปน็พลเมอืงดี	มรีะเบียบวนัิย	
มีความรับผิดชอบ	และช่วยสรา้งสรรค์สงัคมใหเ้กดิ
ความสามคัค	ีและมคีวามเจรญิกา้วหนา้ตอ่ไปโดย
การศึกษา	 สังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
การศึกษา	 ดูงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ระดับชั้นอนุบาล	ศึกษาหลักสูตร	หลักการ	วิธีการ	
วัตถุประสงค์	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	

สาระการเรียนรู้	 แนวปฏิบัติต่างๆ	 ของ
ลูกเสือและการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล	
ตลอดจนการวัดผลประเมินผล	 เพ่ือนำาไปสู่การ
สร้าง	 การนำาไปทดลองใช้	 และการประเมินผล
แผนการบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือระดับ
ชั้นอนุบาล	 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้นอนุบาลด้านต่างๆ	 อย่างมีประสิทธิภาพ
ในโอกาสต่อไป

คำาถามการวิจัย
1.	การสรา้งแผนการจดักจิกรรมการเรยีน

การสอนแบบบูรณาการ	 การจัดกิจกรรมลูกเสือ
ระดับชั้นอนุบาล	มีความเหมาะสมหรือไม่

2.	 การทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนแบบบูรณาการ	การจัดกิจกรรม
ลูกเสือระดับชั้นอนุบาล	 มีความเหมาะสมหรือ
ไม่	 นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ	 มากน้อย
เพียงใด

3.	 ผลการประเมินการใช้แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ	 การ
จัดกิจกรรมลูกเสือระดับชั้นอนุบาล	ด้านความถูก
ตอ้ง	ประโยชน	์เนือ้หา	และความเปน็ไปได	้มคีวาม
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด	

วัตถุประสงค์
1.	 เพื่อสร้างแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการ	 การจัดกิจกรรม
ลูกเสือระดับช้ันอนุบาล	 สำาหรับโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม	 เขต	 1	 ด้วยกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	

2.	 เพื่อทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ	การจัดกิจกรรม
ลูกเสือระดับช้ันอนุบาล	 สำาหรับโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม	 เขต	 1	 ด้วยกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

3.	 เพื่อประเมินผลการใช้แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ	การจัด
กิจกรรมลูกเสือระดับชั้นอนุบาล	 สำาหรับโรงเรียน
ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษามหาสารคาม	 เขต	1	ด้วยกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

วิธีการวิจัย
ข้ันตอนที่	 1	 สร้างแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนแบบบูรณาการ	การจัดกิจกรรม
ลูกเสือระดับชั้นอนุบาล
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1.	คำาถามการวิจัย

การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ	 การจัดกิจกรรมลูกเสือ
ระดับชั้นอนุบาล	 มีความเหมาะสมและเป็นไปได้
หรือไม่

2.	วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ	 การจัดกิจกรรมลูกเสือ
ระดับชั้นอนุบาล	

3.	เป้าหมาย

ไดแ้ผนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
แบบบูรณาการ	 การจัดกิจกรรมลูกเสือระดับช้ัน
อนุบาล	มีความเหมาะสม	และมีความเป็นไปได้

4.	กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสร้างแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ	 การ
จัดกิจกรรมลูกเสือระดับชั้นอนุบาล	 ประกอบ
ด้วย	 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประชุมเชิงปฏิบัติ
การ	 (Workshop)	 ประกอบด้วย	 กลุ่มผู้ร่วมวิจัย	
จำานวน	8	คน	กลุ่มวิทยากร	จำานวน	3	คน	กลุ่ม 
ผูใ้หข้อ้มลูสำาคญัในการศกึษาดูงาน	เปน็กลุม่ผูร้ว่ม
วิจัย	จำานวน	8	คน	กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำาคัญในการ
ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ	การจัดกิจกรรม
ลูกเสือระดับชั้นอนุบาล	 คือ	 กลุ่มผู้เช่ียวชาญ	
จำานวน	7	คน	

5.	เครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ได้แก่	 แบบ
บันทึกการสังเกต	 แบบบันทึกการสัมภาษณ์	 ใช้
แบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง	แบบประเมนิความ
สอดคล้องและ	 แบบประเมินความเหมาะสม	 /	
ความเป็นไปได้	

6.	ตัวแปรที่ทำาการศึกษา

ตวัแปรตน้	ไดแ้ก	่การเตรยีมการฝกึอบรม
เชิงปฏิบัติการ	 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ศึกษาดูงานและการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ	 การจัดกิจกรรมลูก
เสือระดับชั้นอนุบาล

ตัวแปรตาม	ได้แก่	ผลการเตรียมการฝึก
อบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน	 ผลการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 ผลการศึกษาดูงาน	 และ
ผลการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ	การจัดกิจกรรมลูกเสือระดับ
ชั้นอนุบาล

7.	ระยะเวลา	

ช่วงเดือนเมษายน	 2555	 ถึง	 เดือน
พฤษภาคม	2555

8.	วิธีดำาเนินการวิจัย

การเตรียมการวางแผน	 การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ	ศึกษาดูงาน	และจัดทำาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ	การจัด
กิจกรรมลูกเสือระดับชั้นอนุบาล	

ข้ันตอนที่ 	 2	 ทดลองใช้แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ	การจัด
กิจกรรมลูกเสือระดับชั้นอนุบาล

1.	คำาถามการวิจัย

การทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ	 การจัดกิจกรรมลูก
เสือระดับชั้นอนุบาล	ส่งผลต่อนักเรียน	ได้รับการ
พัฒนาด้านต่างๆ	มากน้อยเพียงใด

2.	วัตถุประสงค์

เพื่อทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ	 การจัดกิจกรรมลูก
เสือระดับชั้นอนุบาล	

3.	เป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลทุกคนมีการ
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พัฒนาในด้านต่างๆ	 เหมาะสมกับวัย	 ตาม
มาตรฐานคณุลกัษณะ	ทีพ่งึประสงค์	ตามแนวทาง
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถาน
ศึกษา	 ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน	ด้านคุณภาพผู้เรียน	

4.	 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล	 ได้แก่	 กลุ่มผู้ร่วม
วิจัย	จำานวน	8	คน	และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
โรงเรยีนบา้นบรบอื	(บรบอืราษฎรผ์ดุง)	สำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม	เขต	
1	ปีการศึกษา	2555	จำานวน	152	คน	รวมทั้ง
สิ้น	160	คน

5.	เครื่องมือ

แบบบันทึกการสังเกต	 แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์	 แบบบันทึกการนิเทศภายใน	 แบบ
ประเมินการพัฒนาในด้านต่างๆ	

6.	ตัวแปรที่ทำาการศึกษา

ตวัแปรตน้	ได้แก	่แผนการจดักจิกรรมการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ	 การจัดกิจกรรมลูก
เสือระดับชั้นอนุบาล	

ตัวแปรตาม	 ได้แก่	 ผลการทดลองใช้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ	การจัดกจิกรรมลกูเสอืระดับช้ันอนบุาล	
และนักเรียนระดับชั้นอนุบาลมีการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ	เหมาะสมกบัวยั	ตามมาตรฐานคณุลกัษณะ
ที่พึงประสงค์	 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	
พุทธศักราช	2546	

7.	ระยะเวลา	ช่วงเดือน	มิถุนายน	2555	
ถึง	เดือน	มีนาคม	2556

8.	วิธีดำาเนินการวิจัย

8.1	 ขั้นวางแผน	 (Plan)	 ศึกษาเอกสาร	
สร้างเครื่องมือ	

8.2	ขั้นการปฏิบัติ	(Act)	นำาแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ	การจัด
กิจกรรมลูกเสือระดับช้ันอนุบาลไปใช้กับนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล	 โรงเรียนบ้านบรบือ	 (บรบือ
ราษฎร์ผดดุง)	ปีการศึกษา	2555	โดยกลุ่มผู้ร่วม
วิจัย

8.3	 ข้ันสังเกต	 (Observe)	 ดำาเนินการ
สังเกตการณ์สอนของครู	 นิเทศภายใน	 การนำา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บรูณาการ	การจดักจิกรรมลกูเสอืระดบัชัน้อนบุาล
ไปใช้	เพื่อให้คำาแนะนำา	ช่วยเหลือ	กำากับ	ติดตาม
ผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การ
บรูณาการ	การจดักจิกรรมลกูเสอืระดบัชัน้อนบุาล
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	โดยกลุม่ผูบ้รหิารและ
ผู้วิจัย	

8.4	ขัน้สะทอ้นผล	(Reflect)	เก็บรวบรวม
ขอ้มลู	ทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ	ทีไ่ดจ้ากการ
สังเกต	สัมภาษณ์	สอบถาม	และเอกสารหลักฐาน
อื่นๆ	 มาวิเคราะห์ข้อมูล	 และมีการประชุมเพื่อ
ประเมินผลการดำาเนินงานหากพบข้อพกพร่อง
ก็หาทางแก้ไข	 และเตรียมความพร้อมในการจัด
กิจกรรมในการสอนช่ัวโมงต่อไป	 เก็บรวบรวม
ข้อมูลสรุปเขียนรายงานวิจัย

ขั้นตอนที่	 3	 ประเมินผลการใช้แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ	การ
จัดกิจกรรมลูกเสือระดับชั้นอนุบาล

1.	คำาถามการวิจัย

ผลการประเมินการใ ช้แผนการ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ	การจัด
กิจกรรมลูกเสือระดับช้ันอนุบาล	 มีความถูกต้อง	
และประโยชน์การนำาไปใช้	มากน้อยเพียงใด	

2.	วัตถุประสงค์

เพื่ อประเมินผลการใช้แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ	การจัด
กิจกรรมลูกเสือระดับชั้นอนุบาล	



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 38 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน–มิถุนายน พ.ศ. 2557

3.	เป้าหมาย

ผลประเมินการใช้แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ	การจัดกิจกรรม
ลูกเสือระดับชั้นอนุบาล	 ด้านความถูกต้อง	
ประโยชน์การนำาไปใช้

4.	กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล	 ในการประเมินผลการ
ใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ	การจดักจิกรรมลกูเสอืระดับช้ันอนบุาล	
ได้แก่	กลุ่มผู้ร่วมวิจัย	จำานวน	8	คน	ประเมินด้าน
ความถูกต้อง	ด้านประโยชน์การนำาไปใช้	

5.	เครื่องมือ

แบบประเมินการใช้แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ	การจัดกิจกรรม
ลูกเสือระดับชั้นอนุบาล	 ด้านความถูกต้อง	 และ
ประโยชน์การนำาไปใช้	

6.	ตัวแปรที่ทำาการศึกษา

ตัวแปรต้น	 ได้แก่	 แบบประเมินการ
ใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ	การจัดกจิกรรมลกูเสอืระดับช้ันอนบุาล	

ตัวแปรตาม	 ได้แก่	 ผลการประเมินการ
ใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ	การจัดกจิกรรมลกูเสอืระดับช้ันอนบุาล	
ด้านความถูกต้อง	และประโยชน์การนำาไปใช้	

7.	ระยะเวลา	ช่วงเดือน	มิถุนายน	2555	
ถึง	เดือน	มีนาคม	2556

8.	วิธีดำาเนินการวิจัย

8.1	สร้างแบบประเมินด้านความถูกต้อง	
/	ประโยชน์	

8.2	 ดำาเนินการประเมินหลังการนำา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ	การจัดกจิกรรมลกูเสอืระดับช้ันอนบุาล	
ไปใช้	ในด้านความถูกต้อง	/	ประโยชน์	โดยผู้ร่วม

วิจัย	

การวิเคราะหแ์ละการนำาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล

1.	ข้อมูลเชิงคุณภาพ	เป็นข้อมูลที่ได้จาก
แบบบันทึกการสังเกต	 การสัมภาษณ์	 การตรวจ	
สอบร่องรอยหลักฐาน	(Audit	Tail)	เป็นการตรวจ
ข้อสรุป	 จากการรวบรวมข้อมูลในภาคสนามที่มี
หลักฐาน	 ตามสภาพจริงยืนยัน	 บันทึกการนิเทศ
ภายใน	ซึง่ผูว้จิยัและผูร้ว่มวจิยัไดท้ำาการตรวจสอบ
กับเอกสารหลักฐานต่างๆ	 นำามาทำาการวิเคราะห์
เนื้อหา	(Content	Analysis)	นำาเสนอในรูปความ
เรียง	

2.	 ข้อมูลเชิงปริมาณ	 ที่ได้จากการเก็บ
ข้อมูล	 จากแบบประเมินความสอดคล้องของ
คู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 แบบประเมิน
ความเหมาะสม	 /	 ความเป็นไปได้	 ของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ	
การจัดกิจกรรมลูกเสือระดับชั้นอนุบาล	 แบบ
ประเมินการพัฒนาในด้านต่างๆ	 แบบประเมิน
หลังการนำาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ	 การจัดกิจกรรมลูกเสือระดับชั้น
อนุบาล	 ไปใช้	 ในด้านความถูกต้อง	 /	 ประโยชน์	
นำามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย	( )	และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	(S.D.)	แลว้นำาไปเทยีบกบัเกณฑ	์เพือ่ให้
ทราบระดับความเหมาะสม	

ผลการวิจัย 
1.	 ผลการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการ	 การจัดกิจกรรมลูก
เสือระดับชั้นอนุบาล	 ด้านความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับ	 มากที่สุด	 ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ	 48.42	 และผู้เช่ียวชาญมีความเห็นพร้อง
ต้องกันเป็นส่วนมาก	(S.D.=	0.29)	
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2.	 ผลการทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ	การจัดกิจกรรม
ลูกเสือระดับชั้นอนุบาล	 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุด	นักเรียนได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ	ตาม
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการ
ศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถาน
ศึกษา	 ด้านคุณภาพผู้เรียน	 อยู่ในระดับดีมากทุก
ดา้น	คา่เฉลีย่เทา่กบั	48.97	ผลการปฏิบติักจิกรรม	
พบว่า	จำานวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละ
แผนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน	เฉลีย่อยูใ่น
ระดับมากที่สุดทุกแผนการเรียนรู้	นักเรียนที่ได้รับ
การพัฒนาด้วยกิจกรรมต่างๆ	 จนมีความพร้อม
และสามารถปฏิบัติได้บรรลุวัตถุประสงค์	 ร้อยละ	
96.72	ถึง	100	

3.	 ผลการประเมินการใช้แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ	 การ
จัดกิจกรรมลูกเสือระดับชั้นอนุบาลด้านความถูก
ต้อง	และประโยชนก์ารนำาไปใช้	จากผูร้ว่มวจิยั	พบ
ว่า	ค่าเฉลี่ยโดยรวม	ด้านความถูกต้อง	มีค่าเฉลี่ย	
เท่ากับ	4.68	(S.D.=	0.37)	อยู่ในระดับมากที่สุด	
ด้านประโยชน์ในการนำาไปใช้	 มีค่าเฉลี่ย	 เท่ากับ	
4.92	 (S.D.=	 0.16)	 อยู่ในระดับมากที่สุด	 เมื่อ
แยกเปน็รายดา้นพบวา่	ด้านปจัจยันำาเขา้	ความถกู
ต้อง	มคีา่เฉลีย่	เทา่กบั	4.78	อยูใ่นระดับมากทีส่ดุ	
ด้านประโยชน์ในการนำาไปใช้	 มีค่าเฉลี่ย	 เท่ากับ	
4.89	 ด้านกระบวนการ	 ความถูกต้อง	 มีค่าเฉลี่ย	
เท่ากับ	4.71	อยู่ในระดับมากที่สุด	ด้านประโยชน์
ในการนำาไปใช้	มีค่าเฉลี่ย	เท่ากับ	5.00	และด้าน
ผลผลิต	 ความถูกต้อง	 มีค่าเฉลี่ย	 เท่ากับ	 4.52	
อยู่ในระดับมากที่สุด	 ด้านประโยชน์ในการนำาไป
ใช้	มีค่าเฉลี่ย	 เท่ากับ	4.87	นอกจากนี้ประโยชน์
ท่ีได้รับจากการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ	 การจัดกิจกรรมลูกเสือ
ระดับชั้นอนุบาล	สรุปได้ดังนี้	1)	ด้านผู้เรียน	ก่อ
ให้เกิดการพัฒนาเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล	

ด้านร่างกาย	สติปัญญา	จิตใจและศีลธรรมให้เป็น
พลเมืองดี	 มีความรับผิดชอบ	 และปลูกฝังความ
สามคัค	ีมรีะเบยีบวนิยัทีเ่ดน่ชดั	และตอ่เนือ่งตัง้แต่
เยาวว์ยั	เดก็มคีวามสนกุสนาน	กระตอืรอืรน้อยาก
เรียน	เป็นการสร้างนิสัยใฝ่รู้	ใฝ่เรียน	2)	ด้านครูผู้
สอน	ได้รับความรู้	ประสบการณ์	

แนวทางการจัดกิ จกรรมการ เรี ยน
การสอนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดี	 ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
นักเรียน	 ผ่านประสบการณ์ตรงท่ีหลากหลาย	 ได้
พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรม	 จัดการเรียนการ
สอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ	 อย่าง
ได้สัดส่วนสมดุลกัน	 รวมทั้งการพัฒนาและใช้สื่อ
แหล่งเรียนรู้	 การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม	
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้	 อีก
ทั้งได้มีการสอนเป็นทีมซึ่งแต่ละคนจะได้มีส่วน
ร่วม	 และแบ่งหน้าที่กันตามความถนัด	 ทำาให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	3)	ด้านการ
บริหาร	 ผู้บริหาร	 ได้มีการส่งเสริมการวางแผน
งานด้านวิชาการ	 โดยการรวบรวมข้อมูลและ
กำากบัดแูล	นเิทศและตดิตาม	เกีย่วกบังานวชิาการ	
ได้แก่	 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 ส่งเสริม
การวัดผลประเมินผล	การประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศกึษาระดบัอนบุาล	การสง่เสรมิ
พัฒนาและใช้สื่อ	 แหล่งเรียนรู้	 การจัดบรรยากาศ	
สภาพแวดล้อม	และอำานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้
เรยีนเกดิการเรยีนรู	้การสง่เสรมิชมุชนทกุฝา่ยเพือ่
ร่วมกันพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ	4)	ด้าน
ผู้ปกครอง	 ได้รับการบริการที่ดี	 ในเรื่องการดูแล
บุตรหลานจากทางโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ	 มี
ความมัน่ใจและไวว้างใจโรงเรยีน	มคีวามพงึพอใจ	

 

อภิปรายผล 
การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบบูรณาการ	 การจัดกิจกรรมลูกเสือ
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ระดับชั้นอนุบาล	 ผู้วิจัยวิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้
ดำาเนินตามขั้นตอนต่างๆ	 ก่อนที่จะได้แผนที่มี
ความเหมาะสม	และเป็นไปได้	โดยการสร้างคู่มือ
การฝึกอบรมการจัดกิจกรรมลูกเสือระดับช้ัน
อนุบาลการเตรียมการอบรม	 เชิงปฏิบัติการ	 และ
การศึกษาดูงาน	มีการประชุม	วางแผนมอบหมาย
งานอย่างชัดเจน	 คลอบคลุม	 และมีความเหมาะ
สม	 สอดคล้องกับ	 พรพรต	 เจนสุวรรณ์	 (2547:	
20-23)	สุนันทา	สุนทรประเสริฐ	(ม.ป.ป.:	3)	และ
ชุติมา	สัจจานันท์	 (2547:	บทคัดย่อ)	สรุปได้ว่า	
เอกสารประกอบการสอน	ดงันี1้)	วเิคราะหป์ญัหา
และสาเหตุจากการเรียนการสอน	 เพื่อการสร้าง
เอกสารประกอบการสอน	

2)	 ศึกษาหลักสูตรโดยละเอียด	 เพ่ือ
วิเคราะห์เนื้อหา	 จุดประสงค์และกิจกรรม	 3)	
เลือกเนื้อหาที่เหมาะสม	แบ่งเป็นบทเป็นตอน	4)	
ศึกษารูปแบบของการเขียนเอกสารประกอบการ
สอน	และกำาหนดสว่นประกอบภายในของเอกสาร
ประกอบการสอน	 5)	 ศึกษา	 ค้นคว้า	 รวบรวม
เนือ้หาสาระจากตำาราเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ	เพ่ือ
สร้างจุดประสงค์เนื้อหา	 วิธีการและสื่อประกอบ
เอกสารประกอบการสอน	6)	เขยีนเนือ้หาในแตล่ะ
ตอนโดยละเอียด	 ซึ่งอาจจะแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่
และหัวข้อย่อยรวมทั้งภาพประกอบ	แผนภูมิ	และ
ข้อทดสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่กำาหนด
ไว้	 7)	 ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ	 นำาผลที่ได้มา
พิจารณาเพื่อปรับปรุงส่วนที่บกพร่อง	8)	นำาผลที่
ไดม้าใชพ้จิารณาและปรบัปรงุแกไ้ขสว่นทีบ่กพรอ่ง
และนำาไปใช้	

2.	การทดลองใช้แผนการจดักจิกรรมการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ	 การจัดกิจกรรมลูก
เสือระดับชั้นอนุบาล	 มีความเหมาะสมมากที่สุด	
และได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว
อย่างมาก	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ	 การจัดกิจกรรม
ดังกล่าวมีการวางแผน	เตรียมการด้านต่างๆ	เป็น

อย่างดี	 เช่น	 1)	 ด้านการเตรียมการจัดกิจกรรม	
ผู้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อจะปรึกษาหารือกัน
และมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั	ซกัซอ้ม
ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา	 เพื่อสร้างความมั่นใจ
และความถูกต้องในการจัดกิจกรรมทุกแผน	 และ
เตรียมสถานที่	 สื่อที่ใช้ในการสอน	 ทุกแผน	 ทุก
ครั้งก่อนสอน	 2)	 ด้านสถานท่ีการจัดกิจกรรม	 ก็
มีความเหมาะสม	3)	ด้านเนื้อหา	สาระการเรียน
รู้	ผู้ร่วมวิจัยที่รับผิดชอบในแต่ละเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ได้ศึกษาเนื้อหาจากใบงานในแผนการจัด
กิจกรรมโดยละเอียดก่อนสอนทุกครั้ง	และเนื้อหา
สาระที่นำามาบูรณาการเลือกเฉพาะเนื้อหาสาระ
ท่ีพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ	 ท่ีสอดคล้องกับ
หลกัสตูรระดบัอนบุาลอยา่งชดัเจน	มคีวามเหมาะ
สมสอดคล้องกับวัยของเด็กระดับอนุบาล	 และ
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในหลักสูตร	 ซึ่งครอบคลุมพัฒนาการทั้งทางกาย	
อารมณ์	สังคม	สติปัญญา	จิตใจ	ศีลธรรม	ความมี
ระเบยีบวนิยั	ความสามคัคี	ความเสยีสละ	บำาเพญ็
ตนเพือ่สาธารณประโยชน	์และมทีกัษะการพฒันา
ตนเองอยู่เสมอ	4)	ด้านการจัดกิจกรรม	ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมตามหัวข้อที่ได้มอบหมายแบ่งหน้าที่รับ
ผิดชอบไว้เป็นอย่างดี	 สอนเป็นทีม	 และมีการ
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามความถนัดและความ
เหมาะสมของแต่ละบุคคล	 ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่
ของตนเอง	 ปฏิบัติหน้าที่ของตนและให้ความร่วม
มือกันเป็นอย่างดี	 ได้รับการนิเทศภายในจากผู้
วิจัย	ผู้บริหาร	และผู้ร่วมวิจัย	จนเป็นที่เข้าใจและ
สามารถปฏิบัติได้ทุกครั้ง	 มีการประชุมย่อยเพื่อ
ปรึกษาหารือกันเก่ียวกับการจัดกิจกรรม	 เพื่อ
ใหก้ารปฏบิตักิจิกรรมบรรลวัุตถปุระสงคอ์ยูเ่นอืงๆ	
5)	 ด้านการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน	นักเรียน
ส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม	
สามารถปฏบิตัติามคำาสัง่ได	้มรีะเบยีบวนิยั	มคีวาม
สนุกสนาน	 ร่วมกิจกรรมอย่างสนใจและตั้งใจ	 จึง
เปน็สาเหตใุหก้ารจดักจิกรรมการบรูณาการการจดั
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กิจกรรมลกูเสอืระดับช้ันอนบุาล	มคีวามเหมาะสม
มากที่สุด	และส่งผลต่อพัฒนาการนักเรียนในด้าน
ตา่งๆ	อยูใ่นระดบัมาก	สอดคลอ้งกบั	มหาวทิยาลยั
ราชภัฏสวนสวนดุสิต	 (2551:	 37)	 ได้จัดการฝึก
อบรมนักศึกษาวิชาการศึกษาปฐมวัย	 เรื่อง	 การ
จัดกิจกรรมลูกเสือพลศึกษาและนันทนาการ
สำาหรับเด็กปฐมวัย	 ทุกคนที่จะจบการศึกษาตาม
หลักสูตรจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้	เพื่อ
ให้นักศึกษาได้นำาหลักการของการจัดกิจกรรมลูก
เสือสำารองไปใช้	 เนื่องจากเห็นว่าหลักสูตรลูกเสือ
สำารอง	 เป็นหลักสูตรที่ได้กำาหนดขึ้นโดยหลักการ
ทางจติวทิยาและธรรมชาติการเจรญิเติบโตของเด็ก
เล็ก	ตั้งแต่	 8–11	ปี	 ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมระดับ
นานาชาติ	ถือว่ามีความจำาเป็นต้องปลูกฝังในด้าน
ต่างๆ	 ให้กับเด็กในวัยนี้	 เช่น	 ด้านอารมณ์	 ด้าน
ร่างกาย	ด้านจิตใจ	ด้านสังคม	ด้านทักษะ	ตลอด
จนการเรียนรู้	 และการตอบสนองในเรื่องต่างๆ	 
ไปในทางท่ีดี	 ซ่ึงทิศทางของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย	 พ.ศ.	 2551	 ที่เน้นให้ชุมชน	 ผู้ปกครอง
เข้ามามีบทบาทในการกำาหนดหลักสูตรและมี
ส่วนร่วมมากขึ้น	 และศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดประสบการณ์ของทิศนา	 แขมณี	 (2550:	 47)	
จอยส์	 และเวล	 (Joyce	and	Weil.	 1996:	12-
20)	 เพื่อนำามากำาหนดองค์ประกอบของรูปแบบ	
การจัดประสบการณ์และการออกแบบการจัด
ประสบการณ์	พบว่า	รูปแบบการจัดประสบการณ์
ของเด็กระดับอนุบาลควรเป็นรูปแบบที่ต้อง
พจิารณาใหส้อดคลอ้งกบัพัฒนาการและการเรยีน
รู้ของเด็ก	ผ่านประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย	ซึ่ง
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือสำารองซ่ึงมีรูปแบบการจัดกิจกรรม	 5	 ขั้น
ตอน	 กล่าวคือ	 พิธีเปิดประชุมกองการทำาแกรนด์
ฮาวล์	 การเล่นเพื่อบริหารร่างกาย	 การเรียนตาม
หลักสูตรเน้นกิจกรรมกลางแจ้ง	 การเล่าเรื่องสั้น
ที่เป็นประโยชน์	 และการปิดประชุมกอง	 เมื่อนำา
มาประยุกต์และบูรณาการเข้ากับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล	 ในเนื้อหาที่
เหมาะสม	จึงส่งผลต่อการพัฒนาเด็กด้านร่างกาย	
สติปัญญา	จิตใจและศีลธรรม	ให้เป็นพลเมืองดี	มี
ความรับผิดชอบ	 และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิด
ความสามัคคี	และมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

3.	 การประเมินการใช้แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ	 การ
จัดกิจกรรมลูกเสือระดับชั้นอนุบาล	 ด้านความ
ถูกต้อง	 และประโยชน์การนำาไปใช้	 จากผู้ร่วม
วิจัย	 พบว่า	 ค่าเฉลี่ยโดยรวม	 ด้านความถูกต้อง	
และด้านประโยชน์ในการนำาไปใช้	 อยู่ในระดับ
มากที่สุด	 ทั้งนี้เพราะแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ	 การจัดกิจกรรม
ลูกเสือระดับชั้นอนุบาลดังกล่าว	 มีความเหมาะ
สม	 และครูผู้สอนมีความมั่นใจตั้งใจในการนำา
แผนฯ	 มาใช้	 นอกจากนี้ยังมีการวางแผนแบ่ง
หน้าที่กันอย่างเหมาะสม	 งบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ	 ก็พร้อม	 สอดคล้องกับ	 วิฑูรย์	 
ลิ้มประเสริฐ	(สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
นอกระบบ.	 2551:	 เวปไซด์)	 กล่าวถึงสาเหตุ	 
	 (Factors)	 ของการเรียนการสอนที่ล้มเหลวและ
ประสบความสำาเร็จมีองค์ประกอบของการเรียน
การสอนที่สำาคัญมีดังนี้	 1)	 ผู้เรียน	 2)	 อุปกรณ์
การเรียนการสอน	3)	สิ่งแวดล้อม	สอดคล้องกับ
การพฒันาระบบการเรยีนการสอน	ของบญุชม	ศรี
สะอาด	(2541:	5-9)	การพฒันาการสอนจำาเปน็ตอ้ง
จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ	 ซึ่งในระบบ
การเรียนการสอนมีองค์ประกอบท่ีเป็นตัวป้อน	 
ซึ่งได้แก่	ผู้สอน	ผู้เรียน	หลักสูตร	สิ่งอำานวยความ
สะดวกต่างๆ	 กระบวนการ	 ซึ่งได้แก่	 การดำาเนิน
การสอน	 การตรวจสอบและเสริมพื้นฐาน	 การ
สร้างความพร้อมในการเรียน	 การใช้เทคนิคการ
สอนต่างๆ	 และ	 ผลผลิต	 ได้แก่	 ผลการเรียนรู้	
ด้านพุทธิพิสัย	ด้านจิตพิสัย	ด้านทักษะพิสัย	ทั้งนี้
องค์ประกอบด้านตัวป้อนแผนการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอนแบบบูรณาการ	การจัดกิจกรรม
ลูกเสือระดับชั้นอนุบาลล้วนแล้วแต่เป็นตัวป้อน
ที่มีคุณภาพ	 เช่น	 ครูผู้สอนก็ผ่านการอบรมมา
แล้ว	 การได้รับการสนับสนุนจากทางฝ่ายบริหาร
โรงเรียน	 ในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	 ส่วนองค์
ประกอบด้านกระบวนการ	 แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ	การจัดกิจกรรม
ลูกเสือระดับชั้นอนุบาลเป็นการจัดกิจกรรมแบบ
บูรณาการเข้าด้วยกันระหว่างการสอนแบบลูก
เสือและการสอนระดับอนุบาล	 มีการแบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน	ซึ่งสอดคล้องกับแนวการ
สอนแบบร่วมมือกัน	 (Co-operative	 Learning)	 
ซึ่ ง วิ ธี ก า รสอนแบบนี้ เ ป็ นวิ ธี ก า รสอนที่ มี
ประสิทธิภาพรูปแบบหนึ่ง	 (บุญชม	 ศรีสะอาด.	
2541:	122-123)	ซึง่มวีธิกีาร	คอื	ครสูอนบทเรียน	
นกัเรยีนแบง่กลุม่ละ	4	คน	ทำางานรว่มกนัตามทีค่รู
กำาหนด	มีการเปรียบเทียบคำาตอบ	ซักถาม	ตรวจ
งานกัน	แนะให้คนเกง่ในกลุม่อธบิายแบบฝกึหดัให้
เพื่อน	ซึ่งก็ได้แก่นายหมู่	นักเรียนคนใดทำาได้ดีขึ้น	
ครูจะชมเชย	 และกลุ่มใดที่ทำาได้ดีขึ้นก็จะได้รับคำา
ชมเชย	ซึง่เปน็แนวปฏิบตัขิองการเรยีนแบบลกูเสอื
อยูแ่ลว้	และวธิสีอนแบบนีม้ขีอ้ดหีลายประการคอื	
ผู้เรียนได้ร่วมกันเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี	 การซัก
ถามทำาให้เกิดความกล้า	 และได้ทราบคำาตอบใน
เรื่องที่ตนสนใจหรือยังไม่กระจ่าง	 การอธิบายให้
เพื่อฟังจะทำาให้ผู้อธิบายมีความแม่นยำาในเรื่องที่
เรียนมากขึ้น	 คนอ่อนได้เรียนรู้จากคนที่เก่งกว่า	
ซึ่งจะมีความตั้งใจช่วยเหลือเพื่อนๆ	เพื่อยกระดับ
ผลงานของกลุม่ใหส้งูขึน้	ซึง่จะสง่ผลกบัสมาชิกทกุ
คนในกลุม่	และจะช่วยให้ทกุคนเขา้ใจและตระหนัก
วา่	ผลงานของตนเปน็สว่นหน่ึงของผลงานของกลุม่	
การทำางานของตนเพ่ือบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม	
จากการสอนตามขั้นตอนต่างๆ	 ในแผนฯ	 ส่งผล
ใหน้กัเรยีนบรรลวุตัถปุระสงค์	มผีลพัฒนาการด้าน
ต่างๆ	ตามมาตรฐานคณุลกัษณะทีพึ่งประสงค	์ใน
ระดับมากที่สุด	 จึงเป็นผลให้การประเมินการนำา

แผนดงักลา่วไปใชด้า้นความถกูตอ้งและประโยชน์
เป็นไปในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1.	 ในการวิจัยครั้งนี้ส่งผลในการพัฒนา

ด้านต่างๆ	 ของนักเรียนมากที่สุด	 ดังนั้นควรนำา
ผลการวิจัยนี้ไปใช้ในการจัดทำาหลักสูตรการเรียน
การสอนในโรงเรียนให้จริงจัง	 และกว้างขวางมาก
ยิ่งข้ึนทุกโรงเรียน	 หรือกำาหนดให้เป็นกิจกรรม
พิเศษสำาหรับเด็กอนุบาลให้ได้เรียนทุกโรงเรียนใน
โอกาสต่อไป	

2.	 ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง	 โดยจัดเป็นหลักสูตรของโรงเรียนดำาเนิน
กิจกรรมทุกสัปดาห์	 เพราะกิจกรรมเหล่านี้ส่วน
ใหญ่เป็นกิจกรรมพัฒนาทางด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์	 จึงต้องอาศัยความต่อเนื่อง	 และการ
เอาใจใส่จากทุกฝ่าย	เช่น	ครู	ผู้บริหาร	ผู้ปกครอง	
ชุมชนต่างๆ	จึงจะทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์	

3.	 เด็กระดับชั้นอนุบาลนั้น	 ความพร้อม
ทางด้านร่างกาย	สติปัญญา	อารมณ์อาจยังไม่พอ	
การใช้ระเบียบ	 กฎเกณฑ์ต่างๆ	 ในทางลูกเสือมา
ใชค้วรเลอืกใชใ้หเ้หมาะสม	และสอดคลอ้งกบัหลกั
จิตวิทยาการเรียนรู้	 ถือว่าเป็นเพียงการฝึกหัดให้
เขาได้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบในสิ่งที่ดี	 เพื่อ
พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ	 ต่อไปใน
อนาคตเมื่อเขาเติบโตขึ้น	 และมีความพร้อม	หาก
บางครั้งเด็กอาจปฏิบัติไม่ได้	หรือผิดไปบ้าง	ครูไม่
ควรตำาหน	ิหรอืลงโทษเดก็	เพราะจะทำาใหเ้ดก็เกดิ
ความหวาดกลวั	ไมก่ลา้แสดงออก	ขาดความมัน่ใจ	
และไม่ชอบที่จะเรียน	

4.	 ในการจัดกิจกรรมเป็นการบูรณาการ	
ผลสำาเร็จทางการเรียนของนักเรียนมีการประเมิน
ต้องมีอย่างหลากหลายครอบคลุมทุกด้าน	

5.	 ครูผู้สอนควรผ่านการฝึกอบรม	 เพื่อ
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ให้เกิดความรู้	 ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
บูรณาการ	 และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม	

6.	 การนิเทศภายในเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่
สำาคญัมาก	ทีจ่ะสง่เสรมิใหก้ารจดักจิกรรมประสบ
ผลสำาเร็จลงได้ตามวัตถุประสงค์	 ควรมีการนิเทศ
ภายในอยา่งต่อเนือ่งและด้วยวธิกีารทีห่ลากหลาย

	 7.	 ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพ	 และ
ประสทิธผิลของแผนการบรูณาการการสอนลกูเสอื
ระดับชั้นอนุบาลด้วย	

	8.	ในการวจิยัในลกัษณะนี	้ผูว้จิยัจะตอ้ง
อาศัยทักษะมนุษยสัมพันธ์เป็นอย่างมาก	 เพราะ
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	จะต้อง
ติดต่อประสานงานกับหลายฝ่าย	

	 9.	 ควรเลือกเนื้อหาสาระ	 การเรียนรู้ที่
เหมาะสม	กิจกรรมลูกเสือ	มีแนวปฏิบัติที่เป็นแนว
ปฏบิตัทิางดา้นลกูเสอื	บางอยา่ง	ทีค่รผููส้อนอาจยงั
ไมคุ่น้ชนิ	และมคีวามละเอยีดออ่น	ควรมกีารนเิทศ
ภายในอยา่งตอ่เนือ่งและดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย	
เพราะการนิเทศภายใน	 ทำาให้ผู้สอนเกิดความ
มั่นใจ	และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสม
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา
A Research–based Learning Method Model in Measurement 
and Evaluation Course

ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน1

Saksit Rittilun1

บทคัดย่อ
บทความทางวิชาการนี้นำาเสนอวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในวิชาการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา	ระดับอุดมศึกษา	ปีการศึกษา	2555-2556	รูปแบบที่ใช้คือผู้เรียนใช้กระบวนการ
วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในเนื้อหาการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 โดยมีขั้น
ตอนคือ	 ก)	 การกำาหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน	 ข)	 การวิเคราะห์จุดประสงค์
การเรียนรู้และเนื้อหา	ค)	การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้	ง)	การจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกกระบวนการ
วิจัย	จ)	ประเมินผลการเรียนรู้และทักษะกระบวนการวิจัย	และการทำารายงานการวิจัยฉบับจิ๋ว	ผลการ
จัดการเรยีนรู	้พบวา่	ผูเ้รยีนมคีวามรูใ้นเนือ้หาสาระ	มทีกัษะกระบวนการวจิยั	มทีกัษะการแสวงหาความรู	้ 
มทีกัษะการคดิ	ทกัษะการแกป้ญัหา	มลีกัษณะนสิยัใฝรู่้	และมเีจตคตทิีด่ตีอ่การทำาวจิยั	บทความนีจ้ะเปน็
ประโยชน์กับผู้สอนที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

คำาสำาคัญ:	 การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

Abstract
This	academic	article	presented	a	research–based	learning	method	model	in	measure-

ment	and	evaluation	course	at	the	higher	education	level	in	the	academic	year	2012-2013.	
Students	used	research	based	method	as	part	of	learning	how	to	construct	an	achievement	
test.	The	procedures	were,	(a)	to	determine	the	model	of	the	research–based	learning,	(b)	
to	analyse	the	learning	objectives	and	content,	(c)	to	write	up	the	lesson	plans,	(d)	to	learn	
research	methodology,	(e)	to	evaluate	the	learning	achievement	and	research	skills,	and	re-

1	 อาจารย์คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ
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search	report.	The	results	showed	that	students	gained	the	content,	the	research	methodology,	
self-learning	skill,	thinking	skill,	problem	solving	skill,	curiosity	and	attitude	towards	research.	
This	article	will	be	useful	for	teachers	to	use	as	a	guide	for	effective	teaching	management.

Keywords:	research–based	learning

ความสำาคัญของการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
ถือไดว้า่เป็นนวตักรรมการเรยีนรูท้ีเ่กดิในยุคปฏริปู
อย่างแท้จริง	 เพราะในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่	
2	(พ.ศ.	2545)	ได้ให้ความสำาคัญของการจัดการ
เรยีนรูโ้ดยใชก้ารวจิยัเปน็ฐานทัง้การสรา้งและการ
ใช้การวิจัย	โดยกล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษา	
ในหมวด	4	มาตรา	24	(5)	วา่	กระบวนการเรยีนรู้
ต้องสง่เสรมิสนับสนนุใหผู้ส้อนสามารถใช้การวจิยั
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้	 และมาตรา	
30	 ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการ
ศึกษา	 จากบทบทบัญญัติดังกล่าว	 การเรียนรู้คู่
การวิจัยจึงเป็นสิ่งที่ผู้สอนจะต้องตระหนักและนำา
ไปปฏบัิติอยา่งจรงิจงั	เพ่ือใหเ้กดิผลลพัธต์อ่ผูเ้รยีน
ให้มากที่สุด	

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
เป็นการผสมผสานระหว่างบทบาทการสอนของ
ครูในด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย	
ที่เริ่มต้นจากปัญหาหรือความสงสัย	 อยากรู้และ
หากลวิธีในการหาคำาตอบ	 หาความรู้	 และสรุป
อย่างมีเหตุผล	 โดยอาศัยกระบวนการสืบเสาะใน
ศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีศ่กึษา	(ลดัดา	ภูเ่กยีรต.ิ	
2552)	ซ่ึงจะทำาใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจ

เนื้อหาอย่างลึกซึ้ง	 (Healey.	 2005)	 และถ้าได้
รับการสอนที่เน้นวิจัยอย่างต่อเนื่องจะสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 (ปรียนันท์	 สิทธิ
จนิดา.	2556)	ความใฝรู่	้เจตคตติอ่การวจิยั	ทกัษะ
กระบวนการวิจัย	และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	
(เสาวนยี	์กานตเ์ดชารกัษ.์	2539	;	จฑุา	ธรรมชาต.ิ	
2552)	 การใช้เหตุผล	 การแก้ปัญหาและการ
ทำางานร่วมกันได้	(สิรจิตต์	เดชอมรชัย	และชนยา	
ด่านสวัสดิ์.	2555)	

สำาหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย
เป็นฐานในระดับอุดมศึกษา	 ถือว่ามีความสำาคัญ
และเป็นหัวใจสำาคัญของการศึกษาในระดับนี้	
เนื่องจากจะต้องผลิตกำาลังคนที่มีความสามารถ	
ฝีมือและริเริ่มสร้างสรรค์เพียงพอ	 เพื่อเป็นฐาน
ของความสามารถในการแขง่ขนัในระดบันานาชาต	ิ
(จรสั	สวุรรณเวลา.	2545)	และเปน็ฐานของสงัคม
อุดมปัญญา	 (society	 learning)	 จึงต้องพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองและเกิดทักษะการคิดในเชิง
ระบบ	 คิดวิเคราะห์	 คิดสังเคราะห์	 และคิดริเริ่ม
สรา้งสรรคน์วัตกรรมใหม่ๆ 	ได	้ตลอดจนเกดิทกัษะ
ในวิชาชิพ	 ทักษะชีวิต	 ทักษะทางสังคม	 และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต	 (สำานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา.	2553)	โดยมคีวามเชือ่ว่ากระบวนการ
วิจยัจะสามารถสรา้งผูเ้รยีนใหเ้กดิคณุลกัษะอนัพงึ
ประสงค์ดังกล่าวได้	(กฤษดา	กรุดทอง.	2556)	
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ความหมายของการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน	
มชีือ่เรยีกแตกตา่งกนัไป	เช่น	การสอนแบบเน้นการ
วจิยั	การเรยีนการสอนโดยใช้กระบวนการวจิยั	การ
สอนแบบวิจัย	 การเรียนการสอนที่มีการวิจัยเป็น
ฐาน	และการจดัการเรยีนรูแ้บบใช้การวจิยัเปน็ฐาน	
(เสาวภา	วิชาดี.	2556)	มีผู้ให้ความหมาย	ดังนี้

Healey	and	Jenkins	(2009)	ให้ความ
หมายวา่	เปน็การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นวธิกีาร
เรยีนรูแ้ละการแสวงหาความรูข้องผูเ้รยีนด้วยการบู
รณาการการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน	

ไพฑูรย์	 สินลารัตน์	 (2547)	 ให้ความ
หมายว่า	 เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
ตัง้คำาถาม	วเิคราะหป์ญัหา	รูว้ธิกีารทีจ่ะได้มาซึง่คำา
ตอบ	และนำาคำาตอบที่ได้มาตั้งเป็นประเด็นปัญหา
เพื่อหาคำาตอบใหม่	โดยนำาเอาเนื้อหาจากการวิจัย	
หรือกระบวนการวิจัยมาเป็นสื่อการสอน	

สมหวัง	พิธิยานุวัฒน์	และทัศนีย์	บุญเติม	
(2547)	ให้ความหมายว่า	เป็นการนำาเอาการวิจัย
มาใช้เป็นวิธีสอน	 โดยใช้เป็นเครื่องมือให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองหรือคิดแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง	ซึง่ผลจากวธิกีารสอน	RBL	จะช่วยสรา้งให้
ผูเ้รยีนมทีกัษะการแสวงหาความรู	้เกดิคุณลกัษณะ
ใฝ่รู้	มีความคิดสร้างสรรค์	เกิดการเรียนรู้ได้ตลอด
ชีวิต	

อมรวิชช์	 นาครทรรพ	 (2547)	 ให้ความ
หมายว่า	 เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าและค้นพบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ	 ในเรื่องที่ศึกษาด้วยตนเองโดย
อาศัยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบเป็นเครื่อง
มือสำาคัญ	

ไพศาล	 สุวรรณน้อย	 (2549)	 ให้ความ
หมายว่า	 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้

กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้ใน
สาระการเรียนรู้	 ทักษะกระบวนการวิจัย	 ทักษะ
กระบวนการคดิและการสรา้งเจตคตทิีด่ตีอ่การวจิยั
ในการพัฒนาวิชาชีพ	

ทิศนา	แขมมณี	 (2555)	 ให้ความหมาย
ว่า	เป็นการจัดสภาพการณ์ของการเรียน	การสอน
ทีใ่หผู้เ้รยีนใชก้ระบวนการวิจยัหรอืผลการวิจยัเปน็
เครือ่งมอื	ในการเรยีนรูเ้นือ้หาสาระตา่งๆ	โดยอาจ
ใช้ผลการวิจัยเป็นเนื้อหาสาระในการเรียนรู้	 ใช้
กระบวนการวิจัยในการศึกษาเนื้อหาสาระ	 หรือ
ให้ผู้เรียนลงมือทำาวิจัยโดยตรง	

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า	 การ
เรยีนรูโ้ดยใชก้ารวจิยัเปน็ฐาน	หมายถงึ	การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัย
มาเป็นเครื่องมือสำาคัญในการเรียนรู้เนื้อหาสาระ
ต่างๆ	ที่กำาหนดไว้	เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้	 ผลจากการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้จะช่วย
ใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการแสวงหาความรูแ้ละคน้พบขอ้
เทจ็จรงิตา่งๆ	ดว้ยตนเอง	มคีวามคดิวเิคราะหแ์ละ
สรา้งสรรค	์เกดิคณุลกัษณะใฝรู่	้มเีจตคตทิีด่ตีอ่การ
วิจัย	และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้โดยการวิจัยเป็นฐาน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
เป็นรูปแบบหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 โดยมี
แนวคิดพื้นฐาน	 เป็นวิธีการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	 สอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้อื่นๆ	 ได้แก่	 การเรียนรู้แบบการ
สร้างองค์ความรู้	 (อมรวิชช์	 นาครทรรพ.	 2547)	
การเรียนรู้แบบสืบสอบ	 (Griffiths.	 2004)	 การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก	 (ปทีบ	 เมธาคุณวุฒิ.	
2547)	และการเรียนรู้เชิงรุก	 (กฤษดา	กรุดทอง.	
2556)	กล่าวคือ	
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การเรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้ 	
(constructivism)	 การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
น้ีมีความเชื่อว่าผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองได้	 การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิด
ขึ้นภายในตัวผู้เรียน	ผู้เรียนเป็นผู้องค์สร้างความรู้
จากความสมัพนัธร์ะหวา่งสิง่ทีพ่บเหน็กบัความรูท้ี่
มอียูเ่ดมิ	(อมรวชิช์	นาครทรรพ.	2547)	ดังน้ัน	การ
จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามแนวคิดนี้ก็คือ	
คน้หาวธิเีรยีนใหผู้เ้รยีนสรา้งองค์ความรูด้้วยตนเอง	
โดยผู้สอนจะต้องจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	
เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมากที่สุด	

การเรยีนรูแ้บบสบืสอบ	(inquiry	method)	 
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นทักษะ
กระบวนการ	 โดยผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
คำาถาม	เกิดความคดิ	และลงมอืเสาะแสวงหาความรู	้ 
เพื่อนำามาประมวลหาคำาตอบหรือข้อสรุปด้วย
ตนเอง	 โดยผู้สอนเป็นผู้อำานวย	 ความสะดวกใน
การเรียนรู้ในด้านการสืบค้นหาแหล่งความรู้	 การ
วิเคราะห์	การสรุปข้อมูล	การอภิปรายโต้แย้งทาง
วิชาการ	 และการทำางานร่วมกันกับผู้อื่น	 (ทิศนา	
แขมมณี.	2555)	

ก า ร เ รี ยน รู้ โ ด ย ใ ช้ ปั ญหา เป็ น ฐ าน	 
(problem–based	learning	หรือ	PBL)	เป็นการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย	 โดยผู้สอนจัดสภาพ
การณ์ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหาหรืออาจนำาผู้เรียนไป
เผชญิกบัสถานการณจ์รงิ	(ทศินา	แขมมณ.ี	2555)	
ปญัหาทีน่ำามาใชค้วรมลีกัษณะคลมุเครอื	ไมชั่ดเจน	
มีหลายคำาตอบ	 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการ
คิดหลายรูปแบบเช่น	 การคิดวิจารณญาณ	 คิด
วเิคราะห	์คดิสงัเคราะห	์และคิดสรา้งสรรค	์(ยรรยง	
สินธุ์งาม.	2013)	

การเรียนรู้แบบเชิงรุก	(active	 learning)	
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำา
และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้กระทำา

ลงไป	(Bonwell	and	Eison.	1991)	ซึ่งจะทำาให้
การเรียนรู้มีความหมายและถาวรมากยิ่ง ข้ึน	 
(กฤษดา	กรุดทอง.	2556)	การจัดการเรียนรู้แบบ
เชงิรกุ	จงึเปน็การเปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มใน
กระบวนการเรียนรู้สูงสุด	 เรียนรู้ความรับผิดชอบ
รว่มกัน	ใชก้ระบวนการคดิขัน้สงู	จดัระบบการเรยีน
รู้ด้วยตนเอง	 ความรู้เกิดจากประสบการณ์	 การ
สร้างองค์ความรู้	 และการสรุปทบทวนของผู้เรียน	
(ปิยะฉัตร	จิตต์ธรรม	และคณะ.	2554)	

วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
ผู้สอนจะปฏิบัติงานควบคู่ทั้งการสอนและการ
วิจัยไปพร้อมกัน	 ส่วนผู้เรียนจะได้ทั้งศาสตร์และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปพร้อมกัน	 (สมหวัง	
พิธิยานุวัฒน์	และทัศนีย์	บุญเติม.	2547)	ดังนั้น
จึงมีวัตถุประสงค์ที่สำาคัญ	คือ

1.	 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการ
วิจยัในการเรยีนรูเ้นือ้หาสาระอยา่งลกึซึง้มากยิง่ขึน้

2.	 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหา
ความรู้	 ทักษะการคิดข้ันสูง	 ทักษะการแก้ปัญหา
และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3.	เพื่อสร้างคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้	การคิด
อย่างอิสระ	 คิดอย่างมีเหตุมีผล	 มีเจตคติที่ดีต่อ
การวิจัย	 การทำางานร่วมกับผู้อ่ืน	 และมีคุณธรรม
จริยธรรม	

รปูแบบการวจิยักบัการจดัการเรยีนรู้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน	

มี	4	รูปแบบ ดังนี้	(ทิศนา	แขมมณี.	2548)	

1.	 ผู้สอนใช้ผลการวิจัยในการจัดการ 
เรียนรู้	 ผู้สอนจะนำาผลการวิจัยมาใช้ประกอบใน	
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การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้	 หรือจัดให้ผู้
เรียนศึกษาค้นคว้างานวิจัยด้วยตนเอง	 เพ่ือช่วย
ขยายขอบเขตความรู้ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ทัน
สมัย	และคุ้นเคยกับแนวคิดวิจัย	

2.	ผูเ้รยีนเปน็ผูใ้ช้ผลการวจิยัในการเรยีน
รู้	 ตัวผู้เรียนเองเป็นผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ที่จะค้นหาคำา
อธิบาย	 ข้อมูลต่างๆ	 มาสนับสนุนสิ่งที่ตนกำาลัง
สนใจท่ีจะสบืคน้	และศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สาระที่ตนเรียนรู้	 เพื่อเพิ่มเติมและต่อยอดความรู้
เชิงกว้างและเชิงลึกมากขึ้น	

3.	 ผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการ
จัดการเรียนรู้	 ผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยครบทุก
ขั้นตอนหรือใช้เป็นบางขั้นตอนก็ได้มาใช้ในการ
จดัการเรยีนรู	้ทัง้น้ีจะต้องพิจารณาถงึ	ความเหมาะ
สมของเนื้อหาวิชาและวัยของผู้เรียนประกอบการ
จัดการเรียนรู้ด้วย

4.	ผูเ้รยีนใช้กระบวนการวจิยัในการเรยีน
รู้	 ผู้เรียนอาจจะใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอน
หรือใช้บางขั้นตอนก็ได้	แต่ผู้สอนมีวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจนว่าต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการกระทำา	
หรอืทำาวจิยัเพือ่องคส์รา้งความรู	้ค้นควา้หาความรู้
จากการลงมอืปฏบัิติของตนเอง	ผูส้อนจะมบีทบาท
เป็นเพยีงผู้จัดการ	ใหค้ำาแนะนำา	ใหผู้เ้รยีนลงมอืทำา
วิจัยด้วยตนเอง	 อาจอยู่ในรูปการทำารายงานเชิง
วจิยั	หรอืทำาวจิยัฉบบัจิว๋	(baby	research)	เปน็ต้น

การจัดการเรียนรู้วิชาการวัดและ
ประเมนิผลการศกึษาโดยใชก้ารวจิยั
เป็นฐาน

ผู้เขียนได้วางแผนและดำาเนินการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในวิชาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา	ตามลำาดับ	ดังนี้

1. รูปแบบการวิจัยที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย
เป็นฐานในวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
คือ	รูปแบบที่	4	ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการ
เรียนรู้	 กล่าวคือผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการ
เรยีนรูค้รบทกุขัน้ตอน	โดยดำาเนนิการไปตามลำาดบั
ขั้นของการวิจัย	5	ขั้นตอน	ประกอบด้วย	1)	การ
กำาหนดปัญหา	2)	การตั้งสมมติฐาน	3)	การเก็บ
รวบรวมขอ้มลู	4)	การวิเคราะหข์อ้มลู	และ	5)	การ
สรุปผลการวิจัย	และทำารายงานวิจัยฉบับจิ๋ว

2. วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และ
เนื้อหา

ผู้เขียนได้วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้
และเนือ้หาในวชิาการวดัและประเมนิผลการศกึษา
ว่า	 มีจุดประสงค์และเนื้อหาใดที่จะเอ้ือให้ผู้เรียน
สามารถทำาวิจัยได้	 พบว่า	 จุดประสงค์การเรียน
รู้ที่เหมาะสมคือ	 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถสรา้ง	วเิคราะหค์ณุภาพแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนได้	 และเนื้อหาที่เหมาะสม
คือ	การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการ
ศกึษา	หวัขอ้	“การสรา้งแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน”

3. จัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอด
แทรกการวิจัยเป็นฐาน 

ผู้เขียนได้จัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ใน
รายวชิาการวดัและประเมนิผลการศกึษาพรอ้มทัง้
สอดแทรกกระบวนการวิจัยในแต่ละสัปดาห์ที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้	 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจกระบวนการทำาวิจัย	 และลงมือปฏิบัติงาน
วิจัยได้	รายละเอียดดังตาราง	1	
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ตาราง 1	 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

สัปดาห์ที่ 
(ชั่วโมง) 

หัวข้อ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอน กระบวนการวิจัย

1	(4)	 -ปฐมนิเทศรายวิชา
-ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการ
ศึกษา

-แนะนำารายวิชา
-ทดสอบก่อนเรียน
-บรรยาย/อภิปราย/สรุป
-แบ่งกลุ่มนำาเสนองาน

-แบบทดสอบ
-เอกสารประกอบการ
สอน
-PowerPoint	

-

2-3	(8)	 -จุดมุ่งหมายทางการศึกษา
-เครื่องมือวัดพฤติกรรม	
พุทธิพิสัย

-นำาเสนองาน	
(กลุ่มที่	1,	2)
-บรรยาย/อภิปราย/สรุป
-วิเคราะห์ข้อสอบ

-เอกสารประกอบการ
สอน
-PowerPoint
-โปรแกรม	TAP*	

-

4-5	(8)	 -การเขียนข้อสอบวัด
พฤติกรรม	6	ด้านขอ
งบลูม
-การสร้างแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

-นำาเสนองาน	
(กลุ่มที่	3,	4)	
-บรรยาย/อภิปราย/สรุป
-วิเคราะห์ข้อสอบ

-เอกสารประกอบการ
สอน
-PowerPoint
-โปรแกรม	TAP	

การกำาหนด
ปัญหาการวิจัย

6-7	(8)	 -ความเที่ยงตรง-ความเชื่อ
มั่น
 

-นำาเสนองาน	(กลุ่มที่	5,	
6)-บรรยาย/อภิปราย/
สรุป-วิเคราะห์ข้อสอบ

-เอกสารประกอบการ
สอน
-PowerPoint
-โปรแกรม	TAP

การตั้งสมมติฐาน

8	(4)	 ทดสอบกลางภาค ทดสอบ	(2	ชั่วโมง)	 -แบบทดสอบ การสร้าง
เครื่องมือ

9	(4)	 -ค่าความยากของข้อสอบ
-ค่าอำานาจจำาแนกของ
ข้อสอบ

-นำาเสนองาน	(กลุ่มที่	7)
-บรรยาย/อภิปราย/สรุป
-วิเคราะห์ข้อสอบ

-เอกสารประกอบการ
สอน
-PowerPoint
-โปรแกรม	B-Index*

การเก็บรวบรวม
ข้อมูล

10	(4)	 -ลงพื้นที่เก็บรวบรวมจริง
ในสถานศึกษา

-ทดสอบจริงในสถาน
ศึกษา

-แบบทดสอบ การเก็บข้อมูล
ภาคสนาม

11	(4)	 -สถิติพื้นฐานในการวัดผล
การศึกษา	

-นำาเสนองาน	(กลุ่มที่	8)
-บรรยาย/อภิปราย/สรุป
-วิเคราะห์ข้อสอบ

-เอกสารประกอบการ
สอน
-PowerPoint
-โปรแกรม	B-Index

-การวิเคราะห์
ข้อมูล
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สัปดาห์ที่ 
(ชั่วโมง) 

หัวข้อ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอน กระบวนการวิจัย

12-13	
(8)	

-การวัดจิตพิสัย
-การวัดทักษะพิสัย
-การประเมินตามสภาพ
จริง	

-นำาเสนองาน	(กลุ่มที่	9)
-บรรยาย/อภิปราย/สรุป
-วิเคราะห์ข้อสอบ

-เอกสารประกอบการ
สอน
-PowerPoint
-โปรแกรม	B-Index

-การสรุปผลและ
การทำารายงาน
วิจัย

14-15-16	
(12)	

-คะแนนและการแปลความ
หมายของคะแนน
-การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน	พุทธศักราช	2551
-ทดสอบปลายภาคเรียน

-นำาเสนองาน	
(กลุ่มที่	10,	11)
-บรรยาย/อภิปราย/สรุป
-วิเคราะห์ข้อสอบ
ทดสอบ

-เอกสารประกอบการ
สอน
-PowerPoint
-โปรแกรม	B-Index
-แบบทดสอบ

-การนำาเสนอผล
งานวิจัย
-วัดทักษะ
กระบวนการวิจัย

4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ผู้เขียนได้
ใช้รูปแบบของ	 สมหวัง	 พิธิยานุวัฒน์	 และทัศนีย์	 

บุญเติม	 (2547)	 คือเป็นการสอนและวิจัยไป
พร้อมกัน	 ผสมผสานกลมกลืนกัน	 เพื่อให้ผู้เรียน
ได้ทั้งความรู้และคุณลักษณะอ้นพึงประสงค์	 
ดังภาพประกอบ	

8 

 

14-15      
-16(12) 

-คะแนนและการแปล
ความหมายของคะแนน           
-การวัดและประเมินผลการ
เรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551                
-ทดสอบปลายภาคเรียน 

-นําเสนองาน (กลุมที่ 
10,11)                                     
-บรรยาย/อภิปราย/สรุป                            
-วิเคราะหขอสอบ 

 

ทดสอบ 

-เอกสารประกอบการสอน           
-PowerPoint               -
โปรแกรม B-Index 

 

-แบบทดสอบ 

-การนําเสนอ
ผลงานวิจัย                  
-วัดทักษะ
กระบวนการวิจัย 

 
 4. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูเขียนไดใชรูปแบบของ สมหวัง พิธิยานุวัฒน และ
ทัศนีย บุญเติม (2547) คือเปนการสอนและวิจัยไปพรอมกัน ผสมผสานกลมกลืนกัน เพ่ือให
ผูเรียนไดทั้งความรูและคุณลักษณะอนพึงประสงค ดังภาพประกอบ  
 

 

 
 ภาพประกอบ การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน 
  
  ผูเขียนไดดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามข้ันตอนการวิจัย โดยวิเคราะห
บทบาทของผูสอน บทบาทของผูเรียน และผลลัพธที่ได รายละเอียดปรากฏดังตาราง 2  

ตาราง 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาโดยใชการวิจัยเปนฐาน  
 

ข้ันตอน          
การวิจัย บทบาทของผูสอน บทบาทของผูเรียน กิจกรรมการเรียนรู ผลลัพธท่ีได 

1. การกําหนด
ปญหา 

1.1 ออกแบบกจิกรรม
การเรียนรูที่เปดโอกาส
ใหผูเรียนทําวิจัยได 
พรอม 
กระตุนใหผูเรียนเกิด
ความสนใจใฝรู คิด
วิเคราะหปญหา 

1.1 คิดประเด็นการวิจัย
ที่สนใจ 
 

ผูเรียนแบงกลุมตามความ
สนใจ กลุมละ 3 คน ผูสอน
ต้ังประเด็นคําถามที่นําไปสู
ความสงสัยใครหาคําตอบ 
เชน ทําไมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของเด็กนักเรียนข้ัน
พื้นฐานจึงตํ่ากวาเกณฑมาก 
ขอสอบและกระบวนการสราง
เปนอยางไร 

ไดปญหาหรือ
ประเด็นการวิจัยที่
ตรงกับความสนใจ 

 1.2 ฝกทักษะ
กระบวนการวิจัยใหแก

1.2 ฝกทักษะ
กระบวนการวิจัยที่

ฝกทักษะที่จําเปนสําหรับการ
วิจัย เชน การระบุปญหา 

ผูเรียนมีความรู
ความเขาใจใน

การสอน การวิจัย การสอน การวิจัย 
การสอน                 

การวิจัย 

ภาพที่	1	การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

ผู้เขียนได้ดำาเนนิการจดักจิกรรมการเรยีน
รู้ตามขั้นตอนการวิจัย	 โดยวิเคราะห์บทบาทของ

ผู้สอน	 บทบาทของผู้เรียน	 และผลลัพธ์ที่ได้	 ราย
ละเอียดปรากฏดังตาราง	2	
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ตาราง	2	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน	

ขั้นตอน
การวิจัย

บทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ ผลลัพธ์ที่ได้

1.	การกำาหนด
ปัญหา

1.1	ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ทำาวิจัยได้	พร้อม
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจใฝ่รู้	คิด
วิเคราะห์ปัญหา

1.1	คิดประเด็นการวิจัย
ที่สนใจ

ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามความ
สนใจ	กลุ่มละ	3	คน	ผู้
สอนตั้งประเด็นคำาถาม
ที่นำาไปสู่ความสงสัยใคร่
หาคำาตอบ	เช่น	ทำาไมผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
เด็กนักเรียนขั้นพื้นฐานจึง
ต่ำากว่าเกณฑ์มาก	ข้อสอบ
และกระบวนการสร้างเป็น
อย่างไร

ได้ปัญหาหรือ
ประเด็นการวิจัยที่
ตรงกับความสนใจ

1.2	ฝึกทักษะ
กระบวนการวิจัยให้
แก่ผู้เรียน	

1.2	ฝึกทักษะ
กระบวนการวิจัยที่
จำาเป็นต่อการดำาเนิน
การวิจัย	เช่นการ
ระบุปัญหาวิจัยและ
วัตถุประสงค์	การตั้ง
สมมติฐานการออกแบบ
การวิจัย	การสร้าง
เครื่องมือ	ฯลฯ

ฝึกทักษะที่จำาเป็นสำาหรับ
การวิจัย	เช่น	การระบุ
ปัญหา	กำาหนดวัตถุประสงค์	
ตั้งสมมติฐาน	ออกแบบการ
วิจัย	สร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือ	การเก็บรวมรวม
ข้อมูล	วิเคราะห์ข้อมูล	สรุป
ผล	อภิปรายผลการวิจัย	

ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในขั้น
ตอนการทำาวิจัย

2.	การตั้ง
สมมติฐานการ
วิจัย

2.1	ศึกษาและ
รวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับประเด็น
ต่างๆ	ที่ผู้เรียนศึกษา
2.2	แนะนำาแหล่ง
สืบค้นข้อมูลจาก	
Web-Site	ต่างๆ

2.1	ศึกษาสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาที่เลือก
2.2	กำาหนดสมมติฐาน
ที่ได้จากการวิเคราะห์
สังเคราะห์ในแต่ละกลุ่ม

ร่วมกันอภิปรายถึง
สมมติฐานที่ผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มกำาหนดขึ้น

การคาดคะเน
คำาตอบที่ชัดเจน
และทดสอบได้

2.3	ร่วมอภิปรายถึง
ความเป็นไปได้ของ
สมมติฐานที่ผู้เรียน
ตั้งขึ้น

3.	การเก็บ
รวบรวมข้อมูล

3.1	การวางแผน
ร่วมกับผู้เรียนใน
การวางแผนและ
ออกแบบการวิจัย

3.1	วางแผนการวิจัย
และออกแบบการวิจัย

แต่ละกลุ่มนำาเสนอการ
วางแผนและออกแบบการ
วิจัย

แผนการวิจัยและ
การออกแบบการ
วิจัยที่ชัดเจน
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ขั้นตอน
การวิจัย

บทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ ผลลัพธ์ที่ได้

3.2	ตรวจสอบเครื่อง
มือวิจัย

3.2	สร้างแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามตารางการ
วิเคราะห์หลักสูตร
3.2	ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
สอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา
3.3	วิเคราะห์ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

แต่ละกลุ่มนำาเสนอแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	และอภิปราย
เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้
สมบูรณ์มากขึ้น

แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่
สอดคล้องกับ
ตารางวิเคราะห์
หลักสูตร
และมีความเที่ยง
ตรงเชิงเนื้อหา

3.3	เสนอแนะให้
คำาปรึกษาระหว่าง
ผู้เรียนเก็บรวบรวม
ข้อมูล	
3.4	สังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้	และทักษะ
กระบวนการวิจัยของ
ผู้เรียน

3.4	ปฏิบัติการวิจัยตาม
ที่วางแผนไว้	โดยการนำา
เครื่องมือไปทดลองใช้	
(try-out)	กับนักเรียน
โรงเรียนที่ใกล้เคียงกับ
มหาวิทยาลัย
3.5	บันทึกสิ่งต่างๆ	ที่
ได้พบเห็นจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

ผู้เรียนดำาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล	

ผู้เรียนมีทักษะการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามจริง

4.	การ
วเิคราะหข์อ้มลู

4.1	ให้ข้อเสนอ
แนะในการตรวจ
สอบความสมบูรณ์
ของข้อมูลก่อนการ
วิเคราะห์
ข้อมูล

4.1	ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมมา
4.2	คีย์ข้อมูลลงใน
โปรแกรมสำาเร็จรูป	
(TAP)	

แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย
ถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา

ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากกการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามจริง

4.2	ตรวจสอบ
คุณภาพแบบทดสอบ
รวมกับผู้เรียน

4.3	วิเคราะห์ข้อมูล
ค่าความยาก	อำานาจ
จำาแนก	และความเชื่อ
มั่นของแบบทดสอบ

ร่วมกันอภิปรายถึงคุณภาพ
แบบทดสอบด้าน	ค่าความ
ยาก	ค่าอำานาจจำาแนก	และ
ค่าความเชื่อมั่น

ข้อสอบที่มี
คุณภาพเป็น
อย่างไร

5.	การสรุปผล 5.1	ฝึกให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการเขียน
ข้อสรุปผล	อภิปราย
ผล	และข้อเสนอแนะ
การวิจัย

5.1	ฝึกการเขียนข้อสรุป
จากผลการวิจัยว่าเป็น
ไปตามสมมติฐาน	การ
วิจัยหรือไม่
การอภิปรายผล	และข้อ
เสนอแนะ

การเขียนสรุปผล	อภิปราย
ผล	และข้อเสนอแนะการ
วิจัย
อภิปรายผลเกี่ยวกับข้อสรุป
ที่เป็นไปและไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย

ข้อสรุป	ผลการ
วิจัย	การอภิปราย
ผล	และข้อเสนอ
แนะที่ถูกต้อง	
ชัดเจน	เป็นไปได้
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ขั้นตอน
การวิจัย

บทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ ผลลัพธ์ที่ได้

5.2	ฝึกทักษะการ
เขียนรายงานการ
วิจัยให้ผู้เรียน

5.2	ฝึกทักษะการเขียน
รายงานการวิจัย

การเขียนรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์	5	ขั้น	
คือ	บทที่	1	บทนำา	บท
ที่	2	เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง	บทที่	3	วิธี
ดำาเนินการ	บทที่	4	ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล	และบทที่	
5	สรุป	อภิปรายผลและข้อ
เสนอแนะ

รายงานฉบับ
สมบูรณ์	(เฉพาะ
ส่วนเนื้อหาไม่เกิน	
20	หน้า	ไม่รวม
กับส่วนหน้าและ
ภาคผนวก)	

5.3	ร่วมอภิปรายให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยว
กับกระบวนการวิจัย	
และผลการวิจัยที่
เกิดขึ้น

5.3	ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับ
กระบวนการวิจัย	และ
ผลการวิจัยที่เกิดขึ้น

ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำาเสนอ
ผลการวิจัย
พร้อมเล่าประสบการณ์การ
ที่ได้จากการทำาวิจัย

ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจหลัก
การทำาวิจัยที่ถูก
ต้อง
ผู้สอนได้ทราบ
ประสบการณ์
วิจัยของผู้เรียน
ในการเก็บข้อมูล
จริง	รวมทั้งปัญหา
อุปสรรคต่างๆ

5.4	วัดและประเมิน
เนื้อหาสาระและ
ทักษะกระบวนการ
วิจัย
ควบคู่ไปกับผลการ
เรียนรู้ตามปกติ

5.4	ประเมินตนเอง	
ด้านทักษะกระบวนการ
วิจัย

ผู้สอนให้ผู้เรียนประเมิน
ตนเองและผู้สอนประเมิน
ผู้เรียน

ผู้เรียนทราบว่า
ตนเองมีทักษะ
กระบวนการวิจัย
อยู่ในระดับใด	

หมายเหตุ	 1)	 ถ้าผู้เรียนได้เรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษามาแล้วจะทำาให้การทำาวิจัยง่ายขึ้น	
2)	 ผู้สอนควรมีการจัดสอนเสริมเนื่องจากถ้าสอนในเวลาเรียนเวลาจะไม่พอ	 3)	 ผู้สอนควรมีเวลาให้ 
คำาปรึกษาผู้เรียนในการทำาวิจัย

5. การวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

การวดัและประเมนิการจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใชก้ารวจิยัเปน็ฐาน	จะประเมนิทัง้เนือ้หาสาระและ
ทักษะกระบวนการวิจัย	อาศัยข้อมูลจาก	2	แหล่ง	
คือ	ผู้สอน	และผู้เรียน	ดังนี้

5.1	 ผู้สอนประเมิน	 โดยการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน	 การสัมภาษณ์ผู้
เรยีน	การตรวจรายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ	์และจาก
การนำาเสนอผลงานวิจัย	

5.2	ผู้เรยีนประเมนิ	โดยใหผู้้เรยีนประเมนิ
ตนเอง
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน

จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน	เกิดผลลัพธ์ต่อการเรียนรู้	ดังนี้

1. ผลงานการวิจัย

จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยใน
วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา	ตั้งแต่ปีการ
ศึกษา	 2555-2556	 ผู้เขียนขอนำาเสนอตัวอย่าง
งานวิจัยฉบับจิ๋วที่ผู้เรียนได้ทำาวิจัย	ดังตาราง	3

ตาราง 3	ตัวอย่างงานวิจัยฉบับจิ๋วของผู้เรียนตั้งแต่ปีการศึกษา	2555-2556

ที่
ปีการ
ศึกษา

สาขาวิชา ชื่อเรื่อง จำานวนคน ผลการวิจัย

1 1/2555 คอมพิวเตอร์
ศึกษา
 

การพัฒนาแบบทดสอบวัด
สัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5

39 แบบทดสอบ	จำานวน	50	ข้อ	มีค่า	
IOC	ระหว่าง	0.33-1.00	ค่าความ
ยากระหว่าง	0.05-0.97	อำานาจ
จำาแนกระหว่าง-0.18-.73	ข้อสอบที่
มีคุณภาพ	24	ข้อ	ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ	0.70	อยู่ในระดับสูง

2 2/2555 ภาษาอังกฤษ
 

การสร้างและพัฒนาแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ	ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	1

30 แบบทดสอบ	จำานวน	30	ข้อค่า	
IOC	ระหว่าง	0.33-1.00	ค่าความ
ยากระหว่าง	0.18-0.68	อำานาจ
จำาแนกระหว่าง-0.12-0.83	ข้อสอบ
ที่มีคุณภาพ	16	ข้อ	ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ	0.58 อยู่ในระดับปานกลาง

3 1/2556 คอมพิว-เตอร์
ศึกษา

การพัฒนาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	เรื่อง	สิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการดำารงชีวิต	
วิชาวิทยาศาสตร์	ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	3

30 แบบทดสอบ	จำานวน	30	ข้อค่า	
IOC	ระหว่าง	0.67-1.00	ค่าความ
ยากระหว่าง	0.00-1.00	อำานาจ
จำาแนกระหว่าง-0.20-0.70	ข้อสอบ
ที่มีคุณภาพ	23	ข้อ	ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ	0.57 อยู่ในระดับปานกลาง

4 2/2556 การศึกษา
ปฐมวัย

การพัฒนาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์	ชั้นประถม
ศึกษาปีที่	2

30 แบบทดสอบ	จำานวน	40	ข้อค่า	
IOC	ระหว่าง	0.67-1.00	ค่าความ
ยากระหว่าง-0.22-0.70	อำานาจ
จำาแนกระหว่าง-0.34-0.64	ข้อสอบ
ที่มีคุณภาพ	29	ข้อ	ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ	0.58	อยู่ในระดับปานกลาง
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ที่
ปีการ
ศึกษา

สาขาวิชา ชื่อเรื่อง จำานวนคน ผลการวิจัย

5 2/2556 การศึกษา
ปฐมวัย

การพัฒนาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์	สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม	ชั้น
ประถมศึกษาปีที่	6

35 แบบทดสอบ	จำานวน	40	ข้อค่า	
IOC	ระหว่าง	0.33-1.00	ค่าความ
ยากระหว่าง	0.10-0.82	อำานาจ
จำาแนกระหว่าง-0.08-0.76	ข้อสอบ
ที่มีคุณภาพ	32	ข้อ	ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ	0.71	อยู่ในระดับสูง

2. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

2.1	 ด้านความรู้	 ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าในเน้ือหาการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและระเบียบวิธีการวิจัยมากย่ิงขึ้น	
นอกจากน้ีผู้เรียนยังสามารถเขื่อมโยงความรู้เดิม
กับความรู้ใหม่ๆ	 ตลอดจนนำาแนวคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำาวันได้

2 .2 	 ด้ านทั กษะการวิ จั ย 	 ผู้ เ รี ยน
ลงมือปฏิบัติการวิจัยทุกขั้นตอน	 ทำาให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรง	 ส่งผลให้เกิดทักษะการทำาวิจัย
มากขึ้น	 นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนาทักษะที่
จำาเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	เช่น	ทักษะ
การคิดวิเคราะห์	 คิดสังเคราะห์	 คิดวิจารณญาณ	
และคดิสรา้งสรรค์	ทกัษะการแกป้ญัหา	ทกัษะการ
สื่อสาร	ทักษะการสืบค้นข้อมูล	ทักษะการบริหาร
จัดการเวลา	และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	

2.3	 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ผู้
เรยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง	เกดิ
แรงจูงใจ	นิสัยใฝ่รู้	มีเหตุผล	สร้างแนวทางหรือวิธี
การเรียนรู้ของตนเอง	สามารถวางแผน	การดำาเนนิ
งานอย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาด้วยตนเอง	 มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น	 มีเจตคติที่ดีต่อการวิจัย	
และมีคุณธรรมจริยธรรม

ตัวอย่าง	 ผลการสัมภาษณ์นักศึกษาซึ่ง
แสดงใหเ้ห็นถึงองค์ความรูแ้ละทกัษะกระบวนการ

วิจัย	ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน	

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา	 “การ
ลงมือพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนและนำาไปทดลองใชจ้รงิทำาใหด้ฉินัมคีวามรูใ้น
เนือ้หาและทกัษะในการทำาวิจยัมากยิง่ขึน้	มทีกัษะ
การวิจัยมากขึ้น	โดยเฉพาะการสร้างแบบทดสอบ
และวิเคราะห์ข้อสอบที่ใช้โปรแกรมการวิเคราะห์
ข้อสอบ	(TAP)	และเป็นประโยชน์ต่อการนำาไปใช้
ในชีวิตประจำาวัน”

นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษศึกษา	 “การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน	ทำาให้ดิฉันมี
ความกระตือรือร้น	สนใจใฝ่เรียนรู้มากขึ้น	มีความ
อดทนและพยายามสงูในการทำางานใหส้ำาเรจ็	เรยีน
รู้การวางแผนการทำางานอย่างเป็นระบบและการ
แก้ปัญหาร่วมกับเพื่อนๆ	ภายในกลุ่ม”	

นกัศกึษาสาขาคอมพวิเตอรศ์กึษา	“ทำาให้
ดิฉันรู้ว่าจะดำาเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีคุณภาพอย่างไร	 จะ
ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	
การสรปุผล	และการทำารายงานการวจิยัอยา่งไรจงึ
จะมีความน่าเชื่อถือ”

นกัศกึษาสาขาปฐมวัย	“การจดัการเรยีนรู้
โดยใชก้ารวจิยั	เปน็ฐานทำาใหด้ฉินัไดร้บัความรูแ้ละ
ประสบการณ์มากกมาย	อาทิ	การสร้างเครื่องมือ	 
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การนำาเครื่องมือไปใช้	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 และ
การนำาเสนอข้อมูล	 ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวมี
ประโยชน์อย่างมากต่ออาชีพในอนาคตข้างหน้า
ของดิฉัน”	

3. ผลที่เกิดกับผู้สอน 

3.1	 ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้	
ผู้สอนสามารถออกแบบการจัด	 การเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบครบวงจร	คือเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์จุด
ประสงค์และเนื้อหา	 วางแผนการสอนการจัดการ
เรียนรู้	 และการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน	 นอกจากน้ียังต้องมีการ
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้และวิธีการจัดการ
เรยีนรูเ้พือ่ให้มคีวามเหมาะสม	มคีวามยดึหยุน่	ทัง้
ด้านเนื้อหา	กิจกรรมและระยะเวลา	

3.2	ดา้นความรู	้ผูส้อนมคีวามรูล้กึซึง้มาก
ยิ่งขึ้นทั้งทางศาสตร์ที่ตนเองสอน	วิธีการสอนและ
ทักษะกระบวนการวิจัย	 เนื่องจากจะต้องค้นคว้า
หาความรูใ้หม่ๆ 	จากตำาราหรอืงานวจิยั	ทัง้ภายใน
และต่างประเทศ	 เพื่อนำามาเป็นข้อมูลให้ข้อเสนอ
แนะกับผู้เรียน

3.3	ด้านการปฏิสัมพันธ์	จากการจัดการ
เรยีนรูโ้ดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน	ผูส้อนจะคอยกระตุ้น
ใหก้ำาลงัใจ	ใหค้ำาแนะนำาคำาปรกึษาผูเ้รยีนอย่างใกล้
ชิด	 ร่วมแก้ไขปัญหาระหว่างทำาวิจัยและร่วมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียน	 ซึ่งจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้
เรียนมากขึ้น	 ทำาให้ผู้สอนรู้จักและมีความเข้าใจผู้
เรียนแต่ละคนมากยิ่งขึ้น	

บทสรุป
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน	

เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางศึกษาตามพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่	2	(พ.ศ.	2545)	ที่ต้องการ
ให้ผู้สอนสามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดการเรียนรู้	 ซึ่งอาจจะสอนโดยผู้

สอนใช้ผลการวิจัยหรือใช้กระบวนการวิจัยในการ
จัดการเรียนรู้	 หรือผู้เรียนใช้ผลการวิจัยหรือใช้
กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้	 การจัดการเรียนรู้
โดยใช้การวิจัยเป็นฐานมีแนวคิดพื้นฐานท่ีส่งเสริม
ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	 สอดคล้อง
กบัวธิกีารจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั	คอื	
ทฤษฏีการเรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้	 การ
เรียนรู้แบบสืบสอบ	 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน	และการเรียนรู้เชิงรุก

	การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารวิจยัเปน็ฐาน
ในวิชาการวัดและประเมนิผลการศกึษา	เปน็การให้
ผูเ้รยีนใชก้ระบวนการวิจยัในการเรยีนรู	้โดยดำาเนนิ
การตามขั้นตอน	 คือ	 กำาหนดรูปแบบวิจัยที่ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้	 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียน
รู้และเนื้อหา	 จัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอด
แทรกการวิจัยเป็นฐาน	จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใชก้ารวิจยัเปน็ฐาน	และการวัดและประเมนิผลการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

จากการจัดกิจกรรมโดยใช้การวิจัยเป็น
ฐานในวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา	พบ
ว่า	 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะกระบวนการวิจัยมากยิ่งข้ึน	 นอกจาก
นี้ยังพบว่าผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะอื่นๆ	 ที่
จำาเป็นต่อการเรียนรู้	 เช่น	 ทักษะการคิดวิเคราะห์	
คิดสังเคราะห์	คิดวิจารณญาณ	และคิดสร้างสรรค์	
ทักษะการแก้ปัญหา	 ทักษะการสื่อสาร	 ทักษะ
การสืบค้นข้อมูล	 ทักษะการบริหารจัดการเวลา	
และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 ส่วนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์นั้นพบว่า	 ผู้ เรียนมีทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	 มีนิสัยลักษณะใฝ่รู้	 มี
เหตผุล	สรา้งแนวทางหรอืวธิกีารเรยีนรูข้องตนเอง	
สามารถวางแผนการดำาเนนิงานยา่งเปน็ระบบและ
แกป้ญัหาดว้ยตนเอง	มปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัคนอืน่	มี
เจตคติที่ดีต่อการวิจัย	และมีคุณธรรมจริยธรรม	
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การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน
Using Good Governance in The Administrators of Private 
Technological and Vocational Education College in Upper 
Northern Thailand

ชุติกาญจน์ ขัติกันทา1, จินตนา จันทร์เจริญ2,  อินทร์ จันทร์เจริญ3

Chutikarn Katkarnta1, Jintana Chanjarain2,  In Chanjarain3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้

บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน	และ	2)	เพื่อเปรียบเทียบการ
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาค
เหนือตอนบน	จำาแนกตามอายุ	และวุฒิการศึกษา	ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	คือ	ผู้บริหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน	ปีการศึกษา	2555	จำานวน	140	คน	
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูเปน็แบบสอบถาม	มาตราสว่นประมาณคา่	5	ระดบั	ประกอบดว้ยการ
ใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบรหิารงาน	คา่ความเชือ่มัน่	เทา่กบั	0.96	สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู	ไดแ้ก	่
ร้อยละ	(%)	ค่าเฉลี่ย	(μ)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(σ)	

ผลการวจิยัพบวา่	1)	การใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงานของผูบ้รหิารวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	(μ	=	4.22,	σ	=	0.55)	และ	
2)	 ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน	 จำาแนกตามอายุ	 และวุฒิการศึกษา	พบว่า	 ทุกด้านมีความ
แตกต่างกัน

คำาสำาคัญ:	 การใช้หลักธรรมาภิบาล,	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน

1	 อาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา	บัณฑิตวิทยาลัย	วิทยาลัยเชียงราย
2	 อาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา	บัณฑิตวิทยาลัย	วิทยาลัยเชียงราย
3	 อาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา	บัณฑิตวิทยาลัย	วิทยาลัยเชียงราย
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Abstract
This	research	aims	to	1)	study	the	use	of	good	governance	in	the	administration	of	

private	Technology	and	Vocational	Education	Colleges	in	upper	northern	Thailand	2)	compare	
the	usage	of	good	governance	in	the	administration	of	private	Technological	and	Vocational	
Education	Colleges	in	upper	northern	Thailand	according	to	the	age	and	qualifications	of	
their	administrators.	The	population	and	the	sample	group	studied	was	140	administrators	
of	 private	 Technological	 and	 Vocational	 Education	 Colleges	 in	 upper	 northern	 Thailand	
in	the	academic	year	2012.	The	instrument	for	data	collection	used	was	the	rating	scale	 
questionnaire	 including	 the	 use	 of	 good	 governance	 in	 the	 administration	with	 reliability	 
of	 0.96.	 Data	 was	 analyzed	 using	 descriptive	 statistics	 including	 percentage,	 average	 
and	standard	deviation.

The	result	shows	that:	1)	the	use	of	good	governance	in	the	administration	of	private	 
Technological	 and	Vocational	 colleges	 in	 upper	 northern	 Thailand	overall	was	 at	 a	 high	 
level	 (μ	=	4.22,	σ	=	0.55)	2)	 the	comparison	of	 the	usage	of	good	governance	of	 the	 
administrators	 in	 the	 administration	 of	 private	 Technological	 and	 Vocational	 Colleges	 in	 
upper	northern	Thailand	according	to	their	age	and	qualifications	found	that	each	factor	is	
different.

Keywords:	 problem	using	 the	 principle	 of	 good	 governance,	 technology	 and	 vocational	
education	college	

บทนำา
หลักคิดสำาหรับการบริหารจัดการที่ดีนำา

ไปสู่ความเป็นธรรมได้	 โดยการสร้างสำานึกที่ดีใน
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 นั้น
คือจะต้องสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม	 (หวน	
พินธุพันธ์,	2549,	หน้า	59)	ซึ่งธรรมาภิบาลเป็น
หลักการนำามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่
หลายเพราะช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กร
ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ	 อันจะทำาให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง	 ส่งผลดีต่อความเจริญ
ก้าวหน้าของประเทศ

ผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ ในการ
บริหารและควบคุมกิจการ	 และหมายถึงผู้ที่ดำารง
ตำาแหน่งข้ันสูง	 จะประสบความสำาเร็จได้ต้อง
ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์	 ความรู้ความสามารถใน
ด้านต่างๆ	 เช่น	 ความสามารถในการเข้ากันได้ดี
กับบุคคลอ่ืน	 สิ่งสำาคัญท่ีจะทำาให้ประสบความ
สำาเร็จได้ก็คือความดีงามทางจิตใจ	 ความคิดและ
ความเป็นผู้นำา	 หรือผู้ที่มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัทีพ่บว่าปญัหาการบรหิาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนใน
ปัจจุบันพบว่า	 มีปัญหาที่เกิดจากการบริหารที่ผิด
พลาด	ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน	มีเรื่อง
ร้องเรียน	 ฟ้องร้อง	 สร้าวความขัดแย้งในสถาบัน	
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ทำาใหก้ารปฏบิตังิานไมป่ระสบความสำาเรจ็ตามเปา้
หมาย	 หากปล่อยทิ้งไว้ไม่เป็นผลดีต่อการบริหาร
การศึกษา	คุณภาพการศึกษาไม่ได้มาตรฐานตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา	 สถาบันเอกชนมีครู
เข้าออกกลางคันบ่อย	 ทำาให้มีผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอน	 (พระยุทธนา	 ชุดทองม้วน,	
2550,	หน้า	3)	

ผู้นำาในยุคปัจจุบันจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องศึกษาถึงหลักธรรมของการบริหารอย่าง
มีจุดหมายตามหลักธรรมาภิบาล	 เพื่อนำามาเป็น
แนวทางในการบรหิารจากความเปน็มาและสภาพ
ปัญหาทำาให้ถ้าผู้บริหารวิทยาลัยได้ใช้	 “หลักธร
รมาภิบาล”	หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีทั้ง	 10	 ประการมาดำาเนินการปฏิบัติอย่าง
จรงิจงัในการดำาเนนิงานตา่งๆในวทิยาลยัจะกอ่ให้
เกิดความสำาเร็จ	 ที่มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาว่าผู้บริหารวิทยาลัยได้นำาหลักธรรมาภิบาล
มาใชใ้นการบรหิารงานหรอืไมแ่ละมกีารใช้หลกัธร
รมาภิบาลในระดับใด

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารงานวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศกึษา
เอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน

2.	 เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชวีศกึษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน	จำาแนก
ตามอายุ	และวุฒิการศึกษา

สมมติฐานการวิจัย
การใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการบริหารงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนในเขต
ภาคเหนือตอนบน	 จำาแนกตามอายุและวุฒิการ

ศึกษามีความแตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยครั้งนี้คือ	 ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชวีศกึษาเอกชนในเขตภาคเหนอืตอนบน	จำานวน	
9	จังหวัด	คือจังหวัด	อุตรดิตถ์	แพร่	น่าน	พะเยา	
ลำาปาง	ลำาพูน	เชียงใหม่	เชียงรายและแม่ฮ่องสอน	
จำานวน	 28	 แห่งประกอบด้วยผู้บริหารวิทยาลัย	
จำานวน	 140	 คน	 เก็บข้อมูลได้จำานวน	 28	 แห่ง	
จำานวน	140	คน	คิดเป็นร้อยละ	100.00

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 	 เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 จำานวน	 1	 ฉบับ	
แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้	 ตอนที่	 1	ข้อคำาถาม
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ตอน
ที่	 2	 เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชน	ในเขตภาคเหนือตอนบน	เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 จำานวน	
50	ข้อ	ตอนที่	3	เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับข้อเสนอ
แนะการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน	ในเขต
ภาคเหนือตอนบน	 ข้อคำาถามในแบบสอบถาม
มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับ
วัตถุประสงค์	 (Item	 Objective	 Congruence	
Index:	IOC)	ตัง้แต	่0.60–1.00	มคีา่ความเชือ่มัน่
ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ	0.96

การเก็บรวบรวม

เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	 
ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

1.	 ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิต
วิทยาลัย	 วิทยาลัยเชียงรายในการทำาหนังสือ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 62 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน–มิถุนายน พ.ศ. 2557

และแนะนำาตัวผู้วิจัย	 ถึงผู้อำานวยการวิทยาลัย
เทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน	ในเขตภาคเหนอื
ตอนบน	 เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้อำานวยการ	 ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามโดยผู้วิจัยส่ง
แบบสอบถามดว้ยตนเอง	จำานวน	140	ฉบับ	พร้อม
ได้กำาหนดวันส่งคืน

2 . 	 ผู้ วิ จั ยดำ า เ นินการ เก็บรวบรวม
แบบสอบถามจากวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	
โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์

3.	 รวมรวบแบบสอบถามที่ได้รับคืน
ทั้งหมด	 จำานวน	 140	 ฉบับ	 มาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูล	 แบบสอบถามมีความสมบูรณ์	
140	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	100

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.	 วิเคราะห์ภาพรวมของสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่	
(Frequency)	และค่าร้อยละ	(Percentage)	

2.	วเิคราะห์หาการใช้หลกัธรรมาภบิาลใน
การบริหารงานวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศกึษา

เอกชน	ในเขตภาคเหนอืตอนบน	โดยการวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ย	(μ)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(σ)	
ตามเกณฑ์มาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับของ
บุญชม	ศรีสะอาด	(2545:	103)	

3.	เปรยีบเทยีบการใชห้ลกัธรรมาภบิาลใน
การบรหิารงานวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
เอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน	 จำาแนกตามอายุ	
และวุฒิการศึกษา

ผลการวิจัย
1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	

พบว่าผู้ตอบเป็นเพศชายมากที่สุด	 71	 คน	 
(ร้อยละ	 50.70)	 มีอายุตั้งแต่	 41	 ปีขึ้นไป	 มาก
ที่สุด	จำานวน	101	คน	(ร้อยละ	72.10)	มีวุฒิการ
ศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด	จำานวน	79	คน	 
(ร้อยละ	56.40)	

2.	การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
งานวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนใน
เขตภาคเหนือตอนบน	(ตารางที่	1)	
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จากตารางที่	 1	 การใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน	 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(μ	=	4.22,	σ	=	0.55)	
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ	ด้านหลักภาระ
ความรับผิดชอบ	(μ	=	4.39,	σ	=	0.70)	รองลง

มาคือด้านนิติธรรม	(μ	=	4.28,	σ	=	0.66)	ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดคือ	 ด้านหลักประสิทธิผล	 
(μ	=	4.14,	σ	=	0.60)	

3.การเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชวีศกึษาเอกชนในเขตภาคเหนอืตอนบน	จำาแนก
ตามอายุ	(ตารางที่	2)	

ตารางที่ 1	 ค่าเฉลี่ย	(μ)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(σ)	และระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
งานวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศกึษาเอกชน	ในเขตภาคเหนอืตอนบน	จำาแนกตามรายดา้น	
(n	=	140)	

การใช้หลักธรรมาภิบาล μ σ ระดับ

หลักประสิทธิผล 4.14 0.60 มาก

หลักประสิทธิภาพ 4.16 0.57 มาก
หลักการตอบสนอง 4.20 0.57 มาก
หลักภาระรับผิดชอบ 4.39 0.70 มาก
หลักความโปร่งใส 4.24 0.62 มาก
หลักการมีส่วนร่วม 4.18 0.66 มาก
หลักการกระจายอำานาจ 4.20 0.67 มาก
หลักนิติธรรม 4.28 0.66 มาก
หลักความเสมอภาค 4.22 0.73 มาก
หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ 4.19 0.74 มาก
รวม 4.22 0.55 มาก
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จากตารางที	่2	พบวา่การใช้หลกัธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน	 โดย
ภาพรวมและรายด้านเมื่อจำาแนกตามอายุมีค่า
เฉลี่ยแตกต่างกัน	คือผู้บริหารที่มีอายุมากกว่า	41	
ปีขึ้นไป	 มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

งานมากกว่า	ผู้บริหารที่มีอายุ	20-40	ปี

4.	 การเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชวีศกึษาเอกชนในเขตภาคเหนอืตอนบน	จำาแนก
ตามวุฒิการศึกษา	(ตารางที่	3)	

ตารางที่ 2	 ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน	 จำาแนกตามอายุ	 โดยภาพรวมจำาแนกเป็น 
รายด้าน

การใช้หลักธรรมาภิบาล

อายุ

ผลการเปรียบเทียบ
20-40	ปี
	(n=39)	
	(1)	

41	ปีขึ้นไป
	(n=101)	

	(2)	

μ σ μ σ
หลักประสิทธิผล 3.97 0.66 4.20 0.57 1<2
หลักประสิทธิภาพ 3.99 0.67 4.22 0.52 1<2
หลักการตอบสนอง 4.03 0.60 4.27 0.54 1<2
หลักภาระรับผิดชอบ 4.17 0.83 4.47 0.62 1<2
หลักความโปร่งใส 4.00 0.74 4.34 0.55 1<2
หลักการมีส่วนร่วม 4.02 0.78 4.25 0.60 1<2
หลักการกระจายอำานาจ 3.93 0.71 4.30 0.63 1<2
หลักนิติธรรม 3.99 0.76 4.39 0.59 1<2
หลักความเสมอภาค 4.02 0.85 4.30 0.66 1<2
หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ 3.97 0.90 4.28 0.66 1<2
รวม 4.01 0.68 4.30 0.47 1<2
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จากตารางที	่3	พบวา่การใช้หลกัธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน	 โดย
ภาพรวมและรายด้านเมือ่จำาแนกตามวฒิุการศกึษา
มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน	 โดยเรียนลำาดับจากมากไป
น้อย	 คือ	 ผู้บริหารคุณวุฒิปริญญาเอก	 ผู้บริหาร
คณุวฒุปิรญิญาโท	และผูบ้รหิารคุณวฒิุปรญิญาตรี

อภิปรายผล
1.	การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

งานวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนใน
เขตภาคเหนือตอนบน	 โดยภาพรวมพบว่าการใช้

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหาร
อยู่ในระดับมาก	(μ =	4.22,	σ	=	0.55)	และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ทุกด้านอยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ด้านหลัก
ภาระรบัผดิชอบ	(μ =	4.39,	σ	=	0.70)	รองลงมา
คอื	ดา้นหลกันติธิรรม	(μ =	4.28,	σ	=	0.66)	สว่น
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดคือ	 ด้านหลักประสิทธิผล	
(μ =	 4.14,	σ	 =	 0.60)	 ท่ีเป็นเช่นนี้เป็นเพราะ
การปฏิบัติงานต่างๆ	มีกฎหมาย	พระราชบัญญัติ	
ระเบียบ	ข้อบังคับ	มาตรฐานวิชาชีพ	จรรยาบรรณ
เป็นหลักในการบริหารวิทยาลัย	 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ	ไพศาล	ตั้งสมบูรณ์	(2548:	87)	ได้

ตารางที่ 3	 ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน	จำาแนกตามวุฒิการศึกษา	โดยภาพรวมจำาแนก
เป็นรายด้าน

การใช้หลักธรรมาภิบาล

วุฒิการศึกษา

ผลการเปรียบ
เทียบรายคู่

ปริญญาตรี
	(n=47)	
	(1)	

ปริญญาโท
	(n=79)	
	(2)	

ปริญญาเอก
	(n=14)	
	(3)	

μ σ μ σ μ σ
หลักประสิทธิผล 4.11 0.65 4.11 0.60 4.39 0.33 1,	2<3
หลักประสิทธิภาพ 4.07 0.63 4.16 0.57 4.39 0.25 1,	2<3
หลักการตอบสนอง 4.11 0.60 4.22 0.57 4.41 0.45 1,	2<3
หลักภาระรับผิดชอบ 4.29 0.81 4.39 0.66 4.70 0.31 1,	2<3
หลักความโปร่งใส 4.14 0.68 4.27 0.62 4.44 0.33 1,	2<3
หลักการมีส่วนร่วม 4.05 0.79 4.21 0.59 4.50 0.43 1,	2<3
หลักการกระจายอำานาจ 4.01 0.77 4.25 0.60 4.51 0.50 1,	2<3
หลักนิติธรรม 4.15 0.76 4.34 0.63 4.36 0.37 1,	2<3
หลักความเสมอภาค 4.12 0.85 4.28 0.68 4.19 0.49 1,	3<2
หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ 4.08 0.83 4.25 0.72 4.26 0.53 1,	2<3
รวม 4.11 0.65 4.25 0.52 4.41 0.20 1, 2<3
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ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้
บริหารสถานศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาสมุทรสาคร	 พบว่าผู้บริหารมีการใช้หลักธร
รมาภิบาลในการบริหาร	โดยรวมและรายด้าน	อยู่
ในระดับมาก	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ	ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ	และด้านรองลงมาคือ	ด้านหลัก
นิติธรรม	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ชลทิชา	 
ลิ้มสกุลศิริรัตน์	(2551:	76)	ได้ศึกษาการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี	
เขต	1.	พบวา่ผู้บรหิารมกีารใช้หลกัธรรมาภบิาลใน
การบริหาร	โดยรวมและรายด้าน	อยู่ในระดับมาก	
และนยันา	เจรญิผล.	(2552:	103)	ได้ศกึษาการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู้
บรหิารสถานศกึษาสงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น	 พบว่าผู้
บรหิารมกีารใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการบริหาร	โดย
รวมและรายด้าน	อยู่ในระดับมากเช่นกัน

2.	 การเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน	
จำาแนกตามอายุ	 พบว่าทั้งในภาพรวมและราย
ด้านผู้บริหารที่มีอายุแตกต่างกันมีการใช้หลักธร
รมาภิบาลในการบรหิารงานทกุด้านมคีา่เฉลีย่แตก
ต่างกันที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่า	 การรับรู้เป็นการ
ตีความของสารสนเทศของผู้รับข่าวสาร	 ซึ่งปกติ
แล้วบุคคลจะตีความข่าวสารแตกต่างกันออกไป
แม้ว่าจะเป็นข่าวหรือเรื่องราวเดียวกันก็ตาม	 ขึ้น
อยู่กับอายุ	ซึ่งสอดคล้องกับของ	ทักษิณา	เหลือง
ทวีผล	 (2551:	 156)	 ได้ศึกษาการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์	 เขต	 3.	
พบวา่	อายท่ีุแตกตา่งกนัมกีารใช้หลกัธรรมาภบิาล
ในการบรหิารงาน	แตกต่างกนัอย่างมนัียสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ	0.01

3.	 การเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมา- 
ภิบาลในการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชวีศกึษาเอกชนในเขตภาคเหนอืตอนบน	จำาแนก
ตามวุฒิการศึกษา	 พบว่าทั้งในภาพรวมและราย
ด้านผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีการ
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานทุกด้านมี
ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้บริหาร
ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน	มีการใช้หลักธรรมภิบาล
ในการบริหารงานที่แตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ	 ทักษิณา	 เหลืองทวีผล	 (2551:	
156)	 ได้ศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษานครสวรรค์	เขต	3	พบว่า	วุฒิการศึกษา
ที่แตกต่างกันมีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	0.01

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย

ไปใช้

จากการศึกษาในครั้งนี้	 การนำาผลการ
ศึกษาไปใช้ควรดำาเนินการดังนี้

1.1	 ควรกำาหนดนโยบายและวางแผน	
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานในทุก
ระดับให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอย่างเป็นระบบ

1.2	 ควรพัฒนาปรับปรุงการใช้หลักธร
รมาภบิาลในการบรหิารงานโดยพจิารณารายดา้น
และรายข้อที่มีคะแนนระดับน้อย	เช่น	การใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในด้านหลักประสิทธิผล

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

จากการศึกษาในครั้งนี้	 ควรดำาเนินการ
ศึกษาครั้งต่อไปเกี่ยวกับเรื่องดังนี้

2.1	 ควรศึกษาความแตกต่างของการ
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานวิทยาลัย
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อาชีวศึกษาของรัฐและวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชน

2.2	 ควรศึกษาปัจจัยเสริมสร้างการ

ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
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ศกึษา	อาชพี	รายไดต้อ่เดอืน	และจำานวนเดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็	กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช	้คอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ปีการศึกษา	2555	จำานวน	361	คน	ที่ได้จากการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม	 มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง	
0.60–1.00	ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.97	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
และทดสอบสมมติฐานโดยใช้	 การทดสอบที	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและเปรียบเทียบค่า
เฉลี่ยรายคู่โดยใช้วิธีการทดสอบของเชฟเฟ่	

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1.	 การดำาเนินงานวิชาการ	 กิจกรรมตามหลักสูตร	 และสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จังหวัดสิงห์บุรี	 โดยภาพรวมและทุกรายด้าน	มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก	เมื่อพิจารณาเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	ดังนี้	1)	ด้านกิจกรรมตามหลักสูตร	2)	ด้าน
งานวิชาการ	และ	3)	ด้านสภาพแวดล้อม	

1	 นิสิตระดับปริญญาโท	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2	 อาจารย์คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3	 อาจารย์คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1	 M.	Ed.	Candidate	in	Educational	Administration,	Faculty	of	Education,	Thepsatri	Rajabhat	University.
2	 Lecturer,	Faculty	of	Education,	Thepsatri	Rajabhat	University.
3	 Lecturer,	Faculty	of	Education,	Thepsatri	Rajabhat	University.
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2.	การเปรียบเทียบการดำาเนินงานวิชาการ	กิจกรรมตามหลักสูตร	และสภาพแวดล้อมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จังหวัดสิงห์บุรี	พบว่า	จำาแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่	แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.01	จำาแนกตามเขตพืน้ทีข่องอำาเภอ	
และจำานวนเดก็ในศนูย์พัฒนาเด็กเลก็	แตกต่างกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.001	โดยดา้นสภาพ
แวดล้อมจะมีการดำาเนินงานมากกว่าด้านวิชาการและด้านกิจกรรมตามหลักสูตร	ส่วนจำาแนกตามความ
เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพศ	สถานภาพสมรส	อายุ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	และรายได้ต่อเดือน	
ไม่แตกต่างกัน	

คำาสำาคัญ:	 การดำาเนินงานวิชาการ	 กิจกรรมตามหลักสูตร	 และสภาพแวดล้อม,	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Abstract
This	 research	 aims	 to	 1)	 study	 academic	 performance	 for	 curriculum	 activities	

and	the	environment	of	child	development	center	under	the	local	governing	organization,	
Singburi	province	and	2)	compare	academic	performance	for	curriculum	activities	and	the	
environment	of	child	development	center	under	the	local	governing	organization,	Singburi	
province	when	classified	into	types	of	local	government,	district	area	office,	related	to	child	
care	centers,	sex,	marital	status,	age,	education	level,	career,	salary,	and	number	of	children	
in	the	child	development	center.	There	were	361	respondents	from	involved	with	their	child	 
development	center	under	the	 local	governing	organization	 in	2012	using	stratified	sam-
pling.	The	instrument	using	to	collect	data	was	a	questionnaire	with	the	consistency	index	is	 
between	0.60	to	1.00,	the	reliability	of	0.97.	Percentage,	mean,	and	standard	deviation	were	
used	to	analyze	the	data.	T-test	was	used	to	test	the	hypothesis	and	one-way	ANOVA	and	
Scheffe’s	Method	were	used	to	compare	the	pair	median.

The	result	of	this	research	indicated	that:	

1.	Overall	academic	performance	for	curriculum	activities	and	the	environment	of	
child	development	center	under	the	local	governing	organization,	Singburi	Province	was	at	
a	good	level	and	in	each	individual	aspect,	it	was	at	a	high	level,	namely:	1)	performance	
for	curriculum	activities,	2)	academic	aspect,	and	3)	the	environment	aspect.

2.	 The	 comparing	 of	 academic	 performance	 for	 curriculum	 activities	 and	 the	 
environment	of	child	development	center	under	the	local	governing	organization,	Singburi	
Province	found	the	differences	are	statistically	significant	at	the	0.01	level	classified	by	types	
of	 local	government	organizations,	and	 the	differences	are	statistically	at	 the	0.001	 level	 
classified	by	district	areas	and	number	of	Child	Care	Centers,	the	operating	environment	
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over	academic	and	performance	for	curriculum	activities.	If	classified	by	Child	Care	Centers,	
Sex,	marital	status,	age,	education	level,	career	and	salary,	there	was	no	difference.

Keywords:	Academic	 performance	 for	 curriculum	 activities	 and	 the	 environment,	 Child	 
development	center,	Local	governing	organization

บทนำา
ศู น ย์ พั ฒน า เ ด็ ก เ ล็ ก 	 เ ป็ น ส ถ า น

ที่สำาหรับการเรียนรู้ ในระดับปฐมวัยของเด็ก
ไทยส่วนใหญ่	 เพ่ือแก้ปัญหาการศึกษาระดับ
ปฐมวัยเน่ืองจากวิกฤตการณ์ทางการศึกษา
ของเด็กปฐมวัย	 ดังนั้นจึงมีส่วนราชการต่างๆ	
ได้ดำาเนินการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	 
มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเด็กให้มีความพร้อม	
ด้านร่างกาย	อารมณ์	จิตใจ	สังคม	สติปัญญา	มี
คณุธรรมและจรยิธรรม	เพ่ือศกัยภาพในการศกึษา
ต่อในระดับประถมศึกษาเช่นเดียวกัน	 และต่อ
มาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการต่างๆ	 จึงได้
ดำาเนนิการถา่ยโอนอำานาจให้เทศบาล	และองค์การ
บริหารส่วนตำาบล	 ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการแทนตามพระ
ราชบญัญตักิำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำา
นาจ	พ.ศ.	2542	ภายใตก้ารสง่เสรมิสนบัสนนุการ
ดำาเนนิงานทัง้ในดา้นวชิาการ	งบประมาณ	และการ
พัฒนาบุคลากร	

การจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 ในจังหวัดสิงห์บุรี	 ซึ่งประกอบด้วย	
เทศบาล	และองค์การบริหารส่วนตำาบล	มีการให้
บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำานวน	94	แห่ง	จาก	
6	 อำาเภอ	 ปัญหาที่พบส่วนใหญ่	 คือ	 1)	 ปัญหา
ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ค่อยให้ความสำาคัญในการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 โดยจะให้ความสำาคัญ
กับการพัฒนาด้านอื่นๆมากกว่า	 2)	 ปัญหาด้าน
งบประมาณมีใหไ้มเ่พียงพอในการบรหิารงานศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐาน	3)	ปัญหาศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ยงัขาดผูด้แูลเดก็ทีจ่บการศกึษาดา้น
การเรยีนการสอนเดก็ปฐมวัยโดยตรง	ซึง่ผูด้แูลเดก็
ทีม่อียูไ่มไ่ดร้บัการอบรมพฒันาเพิม่พนูความรูแ้ละ
ทักษะในการทำางานเท่าที่ควร	 4)	 ปัญหาด้านสุข
อนามัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 5)	 ปัญหา
หลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	 และ	 6)	 ปัญหา
อาคารหรอืสถานทีต่ัง้ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ไมเ่หมาะ
สม	 ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้	 มาจากเสียงสะท้อนของ
บรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโดยตรง	

จากความสำาคัญและปัญหาดังกล่าว	 
ผูว้จิยัจงึไดด้ำาเนนิการศกึษาการดำาเนนิงานวชิาการ	
กิจกรรมตามหลักสูตร	 และสภาพแวดล้อมของ
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิ่น	 จังหวัดสิงห์บุรี	 ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละ
แหง่มคีวามพรอ้มในการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั
มากน้อยเพียงใด	เพื่อนำาผลการวิจัยมาเป็นข้อมูล
ในการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จังหวัด
สิงห์บุรีต่อไป	 อาจจะทำาให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้หัน
กลับไปมองเรื่องการพัฒนาเด็ก	 ซึ่งเป็นทรัพยากร
ทีม่คีา่มากทีส่ดุของประเทศเพิม่มากขึน้	เพือ่ใหเ้ดก็
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนกว่า
ที่เป็นอยู่	 ซึ่งเด็กเหล่านั้นเป็นลูกหลานของคนใน
ท้องถิ่นท้ังสิ้นและจะกลายเป็นกำาลังสำาคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต



Journal of Education, Mahasarakham University 71 Volume 8 Number 2 April - June 2014

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อศึกษาการดำาเนินงานวิชาการ	

กิจกรรมตามหลักสูตร	 และสภาพแวดล้อม	 ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	จังหวัดสิงห์บุรี

2.	 เพื่อเปรียบเทียบการดำาเนินงาน
วิชาการ	 กิจกรรมตามหลักสูตร	 และสภาพ	
แวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 จังหวัดสิงห์บุรี	 เมื่อจำาแนก
ตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เขต
พื้นที่ของอำาเภอ	 ความเกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก	 เพศ	 สถานภาพสมรส	 อายุ	 ระดับการ
ศึกษา	 อาชีพ	 รายได้ต่อเดือน	 และจำานวนเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สมมติฐานการวิจัย
การดำาเนินงานวิชาการ	 กิจกรรมตาม

หลักสูตร	 และสภาพแวดล้อม	 ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
จังหวัดสิงห์บุรี	 มีความแตกต่างกันเมื่อจำาแนก
ตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เขต
พื้นที่ของอำาเภอ	 ความเกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก	 เพศ	 สถานภาพสมรส	 อายุ	 ระดับการ
ศึกษา	 อาชีพ	 รายได้ต่อเดือน	 และจำานวนเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสิงห์บุรี	 สิงห์บุรี	
ท้ังหมด	3,	749	คน	เมือ่หากลุม่ตวัอย่างโดยวธิสีุม่
แบบแบ่งชั้นภูมิได้จำานวน	361	คน	ประกอบด้วย	

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำานวน	27	คน	
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำานวน	27	คน	
ผู้ที่ทำาหน้าที่ในกองการศึกษาหรือส่วนการศึกษา	
จำานวน	27	คน	หวัหนา้ศนูยห์รอืผูด้แูลเดก็	จำานวน	
60	 คน	 สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
จำานวน	40	คน	และผู้ปกครอง	จำานวน	180	คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แบบสอบถาม	 แบ่งออกเป็น	 2	 ส่วน	
ได้แก่	ส่วนที่	1	เป็นแบบสอบถามเป็นแบบสำารวจ
รายการ	 (check	 list)	 เกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบ	
ไดแ้ก่	ประเภทขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	เขต
พืน้ทีข่องอำาเภอ	ความเกีย่วขอ้งกบัศนูยพ์ฒันาเดก็
เล็ก	เพศ	สถานภาพสมรส	อายุ	ระดับการศึกษา	
อาชีพ	 รายได้ต่อเดือน	 และจำานวนเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและส่วนที่	 2	 เป็นแบบสอบถาม
ที่ถามถึงการดำาเนินงานวิชาการ	 กิจกรรมตาม
หลักสูตร	 และสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จังหวัด
สิงห์บุรี	 ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า	(rating	scale)	มี	5	ระดับ	ซึ่งกำาหนด
ความมากน้อยของการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เลก็ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีจ่งัหวัด
สิงห์บุรี	 โดยข้อคำาถามมี	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ด้าน
งานวิชาการ	 2)	 ด้านกิจกรรมตามหลักสูตร	 และ	
3)	ด้านสภาพแวดล้อม	มีจำานวน	40	ข้อ	ค่าดัชนี
ความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง	0.60–1.00	และไดค้า่
ความเชื่อมั่น	0.97

การดำาเนินการวิจัย

1 .แจกแบบสอบถามให้ กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสิงห์บุรี	ตั้งแต่วันที่	
3	กันยายน	พ.ศ.2555–20	กันยายน	พ.ศ.	2555	

2.ผู้วิจัยดำาเนินการแจกและเก็บข้อมูล
ด้วยตนเอง
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3.	 รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา
ตรวจนับจำานวน	 และตรวจความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทุกฉบับ

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.	 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่	 1	 คือ	 หาค่า
ความถี่	 (frequencies)	 และร้อยละ	 (percent-
age)	 ของข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม

2.	 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่	 2	 คือ	 หาค่า
เฉล่ีย	 (mean)	 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
(standard	deviation)	ของคะแนนและแปลความ
หมายคา่เฉลีย่	แลว้นำาคา่เฉลีย่มาตดัสนิตามเกณฑ์
ของกานดา	พูนลาภทวี	(2539,	หน้า	210)	

3.	 หาค่าความแตกต่างระหว่างตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม	 ใช้การทดสอบที	 (t-test)	 ที่
เปน็อสิระต่อกัน	และการทดสอบค่าเฉลีย่มากกวา่	
2	กลุ่ม	 ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	
(one	way	ANOVA)	 เมื่อมีนัยสำาคัญทางสถิติใช้
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่	โดยใช้การทดสอบ
ของเชฟเฟ่	(Scheffe’s	test)	

ผลการวิจัย
1.	การดำาเนินงานวิชาการ	กิจกรรมตาม

หลักสูตร	 และสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จังหวัด
สิงห์บุรี	ด้านงานวิชาการ	พบว่า	ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย	 ดังนี้	 1)	 ด้านกิจกรรมตามหลักสูตร	
2)	ด้านงานวิชาการ	และ	3)	ด้านสภาพแวดล้อม	
และเมื่อพิจารณารายด้านสรุปได้	ดังนี้

1.1	 ด้านงานวิชาการ	 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก	 และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ	 พบ
ว่า	ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก	11	รายการ	
และระดับปานกลาง	 1	 รายการ	 ซึ่งรายข้อที่มีค่า
เฉลีย่สงูสดุ	ไดแ้ก	่มบีรกิารอาหารกลางวนั	อาหาร
เสริม	 (นม)	 อาหารว่าง	 ให้กับเด็กอย่างครบถ้วน	 
( =4.46,	 S.D.=0.68)	 รองลงมา	 ได้แก่	 การจัด
หลกัสตูรระดบัปฐมวยัมคีวามเหมาะสมกบัวยัของ
เด็ก	 ( =4.06,	 S.D.=0.61)	 และ	 รายข้อที่มีค่า
เฉลี่ยน้อยที่สุด	 ได้แก่	 ผู้ดูแลเด็กมีการทำาวิจัยใน
ชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ	1	เรื่อง	( =3.42,	
S.D.=0.75)	ดังตาราง	1
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ตาราง 1	 ค่าเฉลีย่	และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของการดำาเนนิงานวิชาการ	กจิกรรมตามหลกัสตูร	และ
สภาพแวดลอ้ม	ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ในสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	จงัหวดัสงิหบ์รุี
ด้านงานวิชาการ

ด้านงานวิชาการ
ระดับการดำาเนินงาน

S.D. แปลผล

1.	การจัดหลักสูตรระดับปฐมวัยมีความเหมาะสมกับวัย	ของเด็ก 4.06 0.61 มาก

2.	การจัดหลักสูตรระดับปฐมวัยมีความเหมาะสมกับชุมชนและท้องถิ่น 3.94 0.68 มาก

3.	ผู้ดูแลเด็กมีการเขียนแผนการจัดประสบการณ์สำาหรับเด็กแบบบูรณาการ
การเรียนรู้ร่วมกับการเล่น

3.89 0.65 มาก

4.	ผู้ดูแลเด็กมีการเขียนแผนการจัดประสบการณ์	สำาหรับเด็กแตกต่างกัน
ตามแต่ละช่วงอายุของเด็ก

3.78 0.67 มาก

5.	มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย	สามารถพัฒนา	เด็กได้ทั้งด้าน
ร่างกาย	อารมณ์	จิตใจ	สังคม	และสติปัญญา	

3.95 0.70 มาก

6.	มีสื่อการเรียนการสอน	หนังสือ	วัสดุอุปกรณ์	การศึกษา	อย่างครบถ้วน	
เพียงพอ	และมีความ	ปลอดภัยในการนำาไปใช้

3.90 0.70 มาก

7.	มีการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย	อารมณ์	สังคม	และสติปัญญาของ
เด็กอย่างเป็นระบบ	และมีสมุดประจำาตัวเด็กทุกคน

4.04 0.72 มาก

8.	ผู้ดูแลเด็กมีบันทึกการประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นประจำาอย่าง
ต่อเนื่อง

4.05 0.71 มาก

9.	มีการนิเทศการสอนของผู้ดูแลเด็ก	อย่างเป็นระบบและสม่ำาเสมอ 3.57 0.68 มาก

10.	ผู้ดูแลเด็กมีการทำาวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ	1	เรื่อง 3.42 0.75 ปานกลาง

11.	มีบริการอาหารกลางวัน	อาหารเสริม	(นม)	อาหารว่าง	ให้กับเด็กอย่าง
ครบถ้วน

4.46 0.68 มาก

12.	มีการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โดยใช้มาตรฐานการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.70 0.78 มาก

ภาพรวม 3.90 0.45 มาก

	1.2	ด้านกิจกรรมตามหลักสูตร	ในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก	 และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
รายข้อ	 พบว่า	 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งหมด	
15	รายการ	ซึ่งรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	ได้แก่	มี
การจัดกิจกรรมตามลักษณะของวันสำาคัญต่างๆ	
เช่น	 วันพ่อ	 วันแม่	 วันเด็ก	 วันสำาคัญทางศาสนา	 

( =4.32,	 S.D.=0.67)	 รองลงมา	 ได้แก่อาหาร
กลางวันที่จัดให้เด็กมีคุณค่าทางโภชนาการครบ
ทั้ง	 5	 หมู่	 ( =4.06,	 S.D.=0.73)	 และ	 รายข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 ได้แก่	 มีมาตรการส่งเสริม
การป้องกันโรคขาดสารอาหารและโรคอ้วนในเด็ก	 
( =3.57,	S.D.=0.67)	ดังตาราง	2
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ตาราง 2	 ค่าเฉลีย่	และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของการดำาเนนิงานวิชาการ	กจิกรรมตามหลกัสตูร	และ
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
ด้านกิจกรรมตามหลักสูตร

ด้านกิจกรรมตามหลักสูตร

ระดับการดำาเนินงาน

S.D. แปลผล

1.	มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำาหรับเด็กแตกต่างกัน
ตามแต่ละช่วงอายุของเด็ก

3.86 0.65 มาก

2.	มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมในการพัฒนาเด็กทั้งทางด้าน
ร่างกาย	อารมณ์	สังคม	และสติปัญญา

4.09 0.65 มาก

3.	มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับธรรมชาติ	และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.94 0.67 มาก

4.	มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีให้เด็ก 4.16 0.62 มาก

5.	มีการจัดกิจกรรมตามลักษณะของวันสำาคัญต่างๆ	
เช่น	วันพ่อ	วันแม่	วันเด็ก	วันสำาคัญทางศาสนา

4.32 0.67 มาก

6.	มีมุมจัดประสบการณ์ให้กับเด็กอย่างพอเพียง	เช่น	
	มุมบล็อก	มุมนิทาน	มุมระบายสี	มุมบทบาทสมมติ

4.01 0.75 มาก

7.	มีมุมการเรียนรู้สำาหรับผู้ปกครอง	มีหนังสือ	เอกสาร	
	ให้ข่าวสารกับพ่อแม่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก	

3.77 0.73 มาก

8.	ผู้ดูแลเด็กสามารถให้คำาปรึกษาแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กได้ 3.92 0.69 มาก

9.	อาหารกลางวันที่จัดให้เด็กมีคุณค่าทางโภชนาการครบทั้ง	5	หมู่ 4.30 0.73 มาก

10.	เด็กได้รับการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน 4.26 0.72 มาก

11.	มีมาตรการส่งเสริมการป้องกันโรคขาดสารอาหาร	และโรคอ้วนในเด็ก 3.57 0.67 มาก

12.	ประกอบอาหารในสถานที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะ	และ	
	ไม่ประกอบอาหารภายในห้องเรียน

4.09 0.72 มาก

13.	ผู้ประกอบอาหารมีสุขภาพดี	มีสุขอนามัยที่ดี	แต่งกายสะอาด 4.02 0.65 มาก

14.	อุปกรณ์	ภาชนะใส่อาหารสะอาดและปลอดภัย 4.16 0.65 มาก

15.	มีน้ำาดื่ม	น้ำาใช้	ที่สะอาดและเพียงพอ 4.30 0.62 มาก

ภาพรวม 4.05 0.44 มาก
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1.3	ด้านสภาพแวดล้อม	 ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก	 และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ	
พบว่า	 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้ง	 13	 รายการ	
ซึ่งพบว่า	 รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 ได้แก่	 อยู่ห่าง
จากแหล่งอบายมุข	 แหล่งเสื่อมโทรม	 แหล่งแพร่
เชื้อโรค	 มลภาวะต่างๆ	 (  =4.19,	 S.D.=0.75)	

รองลงมา	ได้แก่	มีพื้นที่สำาหรับการนอนที่สะอาด	
อากาศถ่ายเทได้สะดวก	 (  =4.01,	S.D.=0.77)	
และ	รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ได้แก่	มีอุปกรณ์
เพื่อ	การป้องกันอุบัติเหตุและการเตรียมพร้อมรับ
กับสถานการณ์ฉุกเฉิน	 (  =3.50,	 S.D.=0.89)	
ดังตาราง	3

ตาราง 3	 คา่เฉลีย่	และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของการดำาเนนิงานวชิาการ	กจิกรรมตามหลกัสตูรและ
สภาพแวดลอ้ม	ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ในสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	จงัหวดัสงิหบ์รุี
ด้านสภาพแวดล้อม

ด้านสภาพแวดล้อม
ระดับการดำาเนินงาน

S.D. แปลผล

1.	ศูนย์พัฒนาเด็กมีอาคารเรียนเป็นเอกเทศ 3.68 1.27 มาก

2.	มีประตูเปิดปิดและรั้วรอบขอบชิด	เพื่อความปลอดภัยกับเด็ก 3.57 1.03 มาก

3.	ขนาดของห้องเรียนและพื้นที่ใช้สอย	เพียงพอและเหมาะสมกับเด็ก 3.96 0.89 มาก

4.	มีพื้นที่สำาหรับการเล่นและพัฒนาการ	ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 3.91 0.81 มาก

5.	มีเครื่องเล่นในร่ม	และเครื่องเล่นกลางแจ้งที่เพียงพอ	มีมาตรฐาน	และ
ปลอดภัย

3.51 0.89 มาก

6.	มีพื้นที่สำาหรับการนอนที่สะอาด	อากาศถ่ายเทได้สะดวก 4.01 0.77 มาก

7.	มีพื้นที่สีเขียว	จัดสวนหย่อม	ให้เด็กได้สัมผัสกับธรรมชาติ 3.68 0.85 มาก

8.	มีห้องน้ำา	ห้องส้วมที่ถูกสุขอนามัย	เพียงพอ	และเหมาะสมกับตัวเด็ก 3.72 0.88 มาก

9.	มีระบบกำาจัดขยะ	สิ่งปฏิกูลอย่างดี	และทำาทุกวัน 3.71 0.82 มาก

10.	มีตู้หรือชั้นเก็บวัสดุอุปกรณ์	สื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 3.86 0.78 มาก

11.	มีอุปกรณ์เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุและการเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์
ฉุกเฉิน

3.50 0.89 มาก

12.	มีบรรยากาศโดยรวมน่าอยู่	เหมาะสมกับการส่งเสริมการเรียนรู้	และ
พัฒนาการเด็ก

3.99 0.70 มาก

13.	อยู่ห่างจากแหล่งอบายมุข	แหล่งเสื่อมโทรม	แหล่งแพร่เชื้อโรค	มลภาวะ
ต่างๆ

4.19 0.75 มาก

ภาพรวม 3.79 0.62 มาก
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2.	ผลเปรยีบเทยีบการดำาเนนิงานวชิาการ	
กิจกรรมตามหลักสูตร	 และสภาพแวดล้อมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	 จังหวัดสิงห์บุรี	 เมื่อจำาแนกตามประเภท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เขตพื้นที่ของ
อำาเภอ	ความเกีย่วขอ้งกบัศนูยพั์ฒนาเดก็เลก็	เพศ	
สถานภาพสมรส	อายุ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	ราย
ได้ต่อเดือน	และจำานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
พบว่า

2.1	 ความเกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก	เพศ	สถานภาพสมรส	อายุ	อาชีพ	รายได้ต่อ
เดือน	ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	

2.2	ประเภทขององคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิ่น	 ในภาพรวมและด้านงานวิชาการมีการดำาเนิน
งานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
0.01	 ส่วนด้านกิจกรรมตามหลักสูตร	 และการ
ดำาเนินงานด้านสภาพแวดล้อม	 พบว่า	 ผู้ที่อยู่ใน
เขตของเทศบาลเมืองกับผู้ที่อยู่ในเขตขององค์การ
บริหารสว่นตำาบลแตกตา่งกนัอย่างมนียัสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ	0.05	

2.3	เขตพ้ืนทีข่องอำาเภอ	ในภาพรวม	ด้าน
กิจกรรมตามหลักสูตร	 และด้านสภาพแวดล้อม
มีการดำาเนินงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	 0.001	 ส่วนการดำาเนินงาน
ด้านงานวิชาการ	 พบว่า	 ผู้ที่อยู่ ในพื้นที่ของ
อำาเภอค่ายบางระจันกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ของอำาเภอ
บางระจนัและอำาเภอทา่ช้างแตกตา่งกนัอยา่งมนียั
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	

2.4	ระดับการศกึษา	ในภาพรวม	ด้านงาน
วชิาการ	และดา้นกจิกรรมตามหลกัสตูรไมแ่ตกต่าง
กัน	สว่นการดำาเนนิงานด้านสภาพแวดลอ้ม	พบวา่	
ผู้ที่มีระดับการศึกษาปวส.หรืออนุปริญญากับผู้ที่
มีวุฒิปริญญาตรีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ	0.05	

2.5	 จำานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	 0.01	 และการดำาเนินงานด้านสภาพ
แวดลอ้ม	พบวา่	ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ทีม่จีำานวนเดก็
นอ้ยกว่า	30	คน	กบัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ทีม่จีำานวน
เด็ก	30-50	คน	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ	0.05	ส่วนด้านงานวิชาการและด้าน
กิจกรรมตามหลักสูตรไม่แตกต่างกัน	

อภิปรายผล
1.	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำาเนิน

งานวิชาการ	 กิจกรรมตามหลักสูตร	 และสภาพ
แวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 จังหวัดสิงห์บุรี	 ในภาพรวม
อยู่ในระดับการดำาเนินงานมาก	และเมื่อพิจารณา
ตามรายด้านสรุปได้	ดังนี้

1.1	 ด้านงานวิชาการ	 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก	 ที่มีการดำาเนินงานน้อยที่สุด	 ได้แก่	 ผู้
ดูแลเด็กมีการทำาวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาค
เรียนละ	1	 เรื่อง	 ทั้งนี้เนื่องจากผู้ดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
ในการทำาวิจัยในชั้นเรียน	ซึ่งสอดคล้องกับขวัญชัย	
มะธุเสน	 (2554:	 107)	 ได้สรุปการวิจัยว่าครูไม่
ได้นำากระบวนการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ในการแก้
ปัญหาและพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน	และ
ยังสอดคล้องกับโรเจอร์	 (Rogers,	 2003,	 Ab-
stract)	ได้วิจัยเรื่องโครงการศูนย์กลางการพัฒนา
ความเปน็มอือาชพี	การเรยีนรูข้องครู	เพือ่ตอ้งการ
ศึกษาการทำางานและการเปลี่ยนแปลงของครูที่
พัฒนาการเขียนของนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล

1.2	 ด้านกิจกรรมตามหลักสูตร	 ในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก	 ที่มีการดำาเนินงานน้อยที่สุด	
ได้แก่	 มีมาตรการส่งเสริมการป้องกันโรคขาด
สารอาหารและโรคอ้วนในเด็ก	 เนื่องจากผู้ดูแล
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้
ความสำาคัญในเรื่องนี้ตรงกับงานวิจัยของไพรินทร์	 
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พูลสุขโข	(2552:	108)	กล่าวว่าโรคอ้วนเป็นต้น
เหตขุองปญัหาสขุภาพทัง้ทางรา่งกายและจติใจ	สิง่
แวดลอ้มและผูเ้ลีย้งดูมผีลต่อพฤติกรรมการบรโิภค
อาหารของเด็ก	 แสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี
ของครอบครัว	ผู้เลี้ยงดูส่วนใหญ่จึงส่งเสริมให้เด็ก
รับประทานอาหารมากกว่าห้ามไม่ให้รับประทาน
อาหาร

1.3	ด้านสภาพแวดล้อม	 ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก	 ที่มีการดำาเนินงานน้อยที่สุด	 ได้แก่	
มีอุปกรณ์เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุและการเตรียม
พร้อมรับกับสถานการณ์ฉุกเฉิน	 เนื่องจากศูนย์
พฒันาเดก็เลก็สว่นใหญย่งัขาดวสัดุอปุกรณใ์นการ
ป้องกันอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินต่างๆ	 และผู้ดูแล
เดก็ยงัขาดทกัษะ	ความรูค้วามเขา้ใจ	ประสบการณ์
ในการรับมือกับอุบัติเหตุและสถานการณ์ฉุกเฉิน	
ซึ่งสอดคล้องกับผกามาศ	จุดรัมย์	 (2552:	110)	
พบว่า	 ผู้ปกครองมีความคาดหวังในด้านการจัด
สภาพแวดลอ้มอยู่ในระดับมาก	ได้แก	่อาคารสถาน
ท่ีท่ีมีความแข็งแรงและปลอดภัย	 เนื่องจากมีข่าว
อุบัติเหตุเกิดขึ้นในสถานศึกษาบ่อยครั้งผู้ปกครอง
จึงมีความกังวลในความปลอดภัยของบุตรหลาน
ขณะที่อยู่ในโรงเรียน	และยังสอดคล้องกับอวยชัย	
เลศิยะโส	(2550,	บทคดัย่อ)	กลา่ววา่	สถานศกึษา
ควรจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด	ร่มรื่น	ปลอดภัย	
เหมาะสมกับวัยผู้เรียน

2.	 การเปรียบเทียบการดำาเนินงาน
วิชาการ	 กิจกรรมตามหลักสูตร	 และสภาพ
แวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 จังหวัดสิงห์บุรีจำาแนกตาม
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม	

2.1	 จำาแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 พบว่า	 ในภาพรวมและทุก
ด้านแตกต่างกัน	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า	
ผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแตกต่างกัน	 โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตของ

องค์การบริหารส่วนตำาบลที่มีความคิดเห็นแตก
ต่างกับผู้ที่อยู่ในเขตปกครองของเทศบาล	 อาจ
เป็นเพราะการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลมีการดำาเนินงานที่ครอบคลุม	 ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพมากกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนตำาบล	 ซึ่งตรงกับแซคกี้	
(Sackey,	2009,	Abstract)	พบว่าประเภทของ
เด็กก่อนวัยเรียนเข้าเรียนเช่ือมโยงกับสถานะทาง
สังคมและเศรษฐกิจของครอบครัวของเด็กด้วย

2.2	 จำาแนกตามเขตพื้นที่ของอำาเภอ	 
พบวา่	ในภาพรวมและทกุดา้นแตกตา่งกนั	จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ใน
เขตอำาเภอที่ต่างกัน	 อาจมีสภาพแวดล้อม	 ระบบ
สังคม	 เศรษฐกิจ	 วัฒนธรรม	 ความเป็นอยู่	 รวม
ถึงจารีตประเพณี	 วิถีชีวิตชุมชน	 มีความแตกต่าง
กัน	 ทำาให้ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งอยู่คนละอำาเภอ	
มีความคิดเห็นแตกต่างกัน	สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ	 นงลักษณ์	 โกศรี	 (2549:	 124)	 ท่ีกล่าวว่า	
สังคมส่วนใหญ่ในภาคกลางเป็นสังคมเมือง	 ผู้คน
ขาดความใกล้ชิดสนิทสนมกันและที่สำาคัญต่างคน
ตา่งทำามาหากนิเพือ่ความอยูร่อดของตวัเอง	ทำาให้
มองเห็นสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในมุมมองที่แตกต่างกัน

2.3	 จำาแนกตามความเก่ียวข้องกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก	 พบว่า	 ในภาพรวมและทุกด้าน
ไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน	 แต่
สอดคลอ้งกบัจไุรลกัษณ	์โกมล	(2548:	109)	พบ
วา่	ในภาพรวมและรายดา้น	ไดแ้ก	่ดา้นการบรหิาร
หลักสูตร	ด้านการจัดการเรียนการสอน	ด้านการ
นิเทศภายใน	ด้านประเมินผลการศึกษา	ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา	และด้านการวิจัยในชั้น
เรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสถิติ

2.4	จำาแนกตามเพศ	พบว่า	ในภาพรวม
และทุกด้านไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน	แต่สอดคล้องกับ	สัมฤทธิ์	เนตรประไพ	
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(2548,	 บทคัดย่อ)	 ศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็น
ของคณะผู้บริหารองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลในการ
บริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 จังหวัด
นครปฐม	 เมื่อมีการเปรียบเทียบจำาแนกตามเพศ	
ผลการวิจัยพบว่า	ในภาพรวมและรายด้านไม่แตก
ต่างกัน

2.5	 จำาแนกตามสถานภาพสมรส	 พบ
ว่า	 ในภาพรวมและทุกด้านไม่แตกต่างกัน	 ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน	 แต่สอดคล้องกับ
ประยุทธ	พวงทอง	 (2549:	101)	 ได้ศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียนอินท
โมลีประทาน	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดสิงห์บุรี	 เมื่อ
จำาแนกตามสถานภาพสมรส	 พบว่า	 ผู้ปกครองที่
มีสถานภาพแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการ
จดัการศกึษา	โดยรายดา้นและภาพรวมทัง้	5	ดา้น	
ได้แก่	ด้านงานวิชาการ	ด้านครูผู้สอน	ด้านสภาพ
แวดลอ้มในโรงเรยีน	ดา้นการบรกิารนกัเรยีน	ดา้น
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองไม่
แตกต่างกัน

2.6	จำาแนกตามอายุ	พบว่า	ในภาพรวม
และทุกด้านไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน	 แต่สอดคล้องกับประยุทธ	 พวงทอง	
(2549:	102	พบวา่	ผูป้กครองทีม่อีายุแตกต่างกนั
มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา	โดยรายด้าน
และภาพรวมทั้ง	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านงานวิชาการ	
ดา้นครผูู้สอน	ดา้นสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน	ด้าน
การบริการนักเรียน	 ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครองไม่แตกต่างกัน

	2.7	จำาแนกตามระดับการศึกษา	พบว่า	
ในภาพรวม	 ด้านงานวิชาการ	 และด้านกิจกรรม
ตามหลักสูตรไม่แตกต่างกัน	 ส่วนด้านสภาพ
แวดลอ้มแตกตา่งกนั	จากการวเิคราะห์ขอ้มลูพบวา่	
ผูต้อบแบบสอบถามทีว่ฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญา
ตรี	อาจมีวุฒิภาวะ	ความรู้	ความคิด	ทัศนคติ	ด้าน

สภาพแวดล้อมที่จำาเป็นต่อการดำาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแตกต่างจากผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือปวช.	และ
ระดับการศึกษาปวส.หรืออนุปริญญา	 สอดคล้อง
กับ	ทัศนีย์	นาคุณทรง	(2550:	100)	กล่าวไว้ว่า	
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็อยูใ่นสภาพสิง่แวดลอ้มทีด่เีปน็
ไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เช่น	ห้องน้ำา	
อาคารสถานที่	 ห้องนอน	 และจัดสื่อการเรียนให้
เหมาะสม	 อาคารสถานที่มั่นคงถาวร	 เพียงพอ
สำาหรับเด็ก

2.8	 จำาแนกตามอาชีพ	 พบว่า	 ในภาพ
รวมและทุกด้านไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน	 แต่สอดคล้องกับ	 ยุพา	 บัวสอาด	
(2553:	 113)	 พบว่า	 เมื่อเปรียบเทียบปัญหา
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามทัศนะของผู้
ปกครองนักเรียนและบุคลากรในสังกัดองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่จงัหวดัลพบรุ	ีเมือ่จำาแนกตาม
อาชีพหลัก	 พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ
แตกตา่งกนั	มทีรรศนะของปญัหาการจดัการศกึษา
ปฐมวัยทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

2.9	 จำาแนกตามรายได้ต่อเดือน	 พบ
ว่า	 ในภาพรวมและทุกด้านไม่แตกต่างกัน	 ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน	 แต่สอดคล้องกับ	
ยุพา	บัวสอาด	(2553:	114)	พบว่า	เมื่อเปรียบ
เทียบปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตาม
ทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี	
เมื่อจำาแนกตามรายได้/เดือน	 พบว่า	 ผู้ตอบ
แบบสอบถามรายได้ต่างกัน	มีทรรศนะของปัญหา
การจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน	

2.10	 จำาแนกตามจำานวนเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก	พบว่า	ทั้งภาพรวมและด้านสภาพ
แวดล้อมแตกต่างกัน	 ส่วนด้านงานวิชาการและ
ดา้นกจิกรรมตามหลกัสตูรไมแ่ตกตา่งกนั	ทัง้นีอ้าจ
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มสีาเหตมุาจากจำานวนเด็กในศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ที่
แตกต่างกัน	ได้รับงบประมาณไม่เท่ากัน	ขึ้นอยู่กับ
จำานวนเดก็นกัเรยีน	จงึสง่ผลให้การดำาเนินงานศนูย์
พัฒนาเด็กแตกต่างกัน	สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ณิชมนต์	 ปัทมเสวี	 (2548:	 77)	 พบว่า	 ในภาพ
รวมและรายดา้นปญัหาการบรหิารงานศนูย์พัฒนา
เดก็เลก็ขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลท่ีมขีนาดต่าง
กนัมปีญัหาการบรหิารงานแตกตา่งกนัทีเ่ปน็เชน่นี้
อาจเป็นเพราะว่า	 ขนาดขององค์การบริหารส่วน
ตำาบลน้ันจำาแนกตามรายได้ขององค์การบริหาร
สว่นตำาบลซึง่องค์การบรหิารสว่นตำาบลขนาดใหญ่
จะมีรายได้มากกว่า	 จึงทำาให้มีศักยภาพด้านงบ
ประมาณมากกวา่องค์การบรหิารสว่นตำาบลขนาด
กลางและขนาดเล็ก	จึงส่งผลให้ปัญหาการบริหาร
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกด้านแตกต่างกัน	

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

	การดำาเนินงานด้านงานวชิาการ	ผูบ้รหิาร
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	ควรมกีารสง่เสรมิและ
พัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะ	 ความรู้
ความเขา้ใจ	ในเรือ่งของการทำาวจิยัในช้ันเรยีนเพ่ือ
นำาพัฒนาการศึกษาของเด็กให้เกิดประสิทธิภาพ

อย่างสูงสุด	 และควรมีบุคลากรที่ทำาหน้าที่นิเทศ
การสอนผู้ดูแลเด็กอย่างเป็นระบบและสม่ำาเสมอ	
เพื่อให้คำาปรึกษา	แนะนำา	แก้ไข	ข้อบกพร่องและ
ปัญหาต่างๆ	 และควรใช้มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 นำามาประเมินคุณภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ำาเสมอ	 เพื่อให้ทราบถึงข้อ
ทีอ่ยูใ่นเกณฑด์สีามารถนำาไปพฒันาตอ่ไปใหด้เีพิม่
ขึ้นได้อีก	และข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อ
ที่จะได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทุกข้อ

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1	 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
ดำาเนนิงานนเิทศการสอนผูด้แูลเดก็ในศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2	 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
ดำาเนินงานมาตรการการป้องกันโรคขาดสาร
อาหารและโรคอ้วนของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.3	 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัย
ต่างๆที่ส่งเสริมและปัจจัยเป็นอุปสรรคต่อการ
ป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ 
วิธีสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับโดยใช้ซินเนคติกส์
The comparisons of Abilities in Creative Thinking and  
Writing in Thai Language of Prathomsueksa 4 Students 
Between Using The Problem–Based Learning and Synectics 
Teaching Method

ประยงค์ รอนไพริน1, ทรงศรี ตุ่นทอง2, วรรณนา จันทนาคม3

Prayong Ronpairin1, Songsri Toonthong2, Wanna Jantanakom3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้	มีความมุ่งหมายเพื่อ	1)	เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์

และเขียนเชิงสร้างสรรค์	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	ที่ได้รับวิธีสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับโดย
ใช้ซินเนคติกส์ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิง
สร้างสรรค์และเขียนเชิงสร้างสรรค์	ของนักเรียนระหว่าง	วิธีสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับโดยใช้ซินเนคติ
กส์	กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว	ภาคเรียนที่	2	ปี
การศึกษา	2555	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ	เขต	3	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	
(Cluster	Random	Sampling)	และจับสลากได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4/1	จำานวน	30	คน	จัด
กิจกรรมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4/2	จำานวน	30	คน	จัดกิจกรรมโดยใช้
ซนิเนคติกส	์เครือ่งมอืทีใ่ช้คอื	1)	แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้ธิสีอนโดยใชป้ญัหาเปน็ฐานกบัวธิสีอนโดย
ใช้ซินเนคติกส์	มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ	0.8	ถึง	1.00	2)	แบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.74	
3)	แบบทดสอบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์	มีค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	0.74	สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที	(t-test)	

ผลการวิจัยพบว่า

1.	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์และการเขียนเชิง
สร้างสรรค์	ที่ได้รับวิธีสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับโดยใช้ซินเนคติกส์	

1	 นักศึกษาระดับปริญญาโท	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2,	3	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์,	ดร.,	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	
1	 M.	Ed.	Candidate	in	Curriculum	and	Instruction,	Faculty	of	Education,	Thepsatri	Rajabhat	University	
2,	3	 Assistant	Professor,	Dr.,	Faculty	of	Education,	Thepsatri	Rajabhat	University
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2.	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์และการเขียนเชิง
สร้างสรรค์	กลุ่มที่ได้รับวิธีสอนโดยใช้	ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่มวิธีสอนโดยใช้ซินเนคติกส์	ไม่แตกต่างกัน

คำาสำาคัญ:	 วิธีสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน,	วิธีสอนโดยใช้ซินเนคติกส์,	การคิดเชิงสร้างสรรค์,	การเขียน
เชิงสร้างสรรค์,	นักเรียน	

Abstract
The	purposes	of	this	research	were	to:	1)	compare	ability	in	creative	thinking	and	

creative	writing	in	Thai	language	of	Prathomsuksa	4	students	based	on	the	Problem–Based	 
Learning	 and	 Synectics	 Teaching	Method	 of	 between	 before	 and	 after	 learning,	 and	 
2)	compare	ability	in	creative	thinking	and	creative	writing	in	Thai	language	of	Prathomsuksa	
4	students	between	the	Problem–Based	Learning	Method	and	Synectics	Teaching	Method.	
The	sample	used	consisted	of	Prathomsuksa	4	students	attending	the	schools	of	Chum-
chon	Ban	Nongbuarawe,	in	the	second	semester	of	the	academic	year	2012,	Chaiyaphum	
Primary	Educational	Service	Area	Office	3,	The	sample	obtained	using	a	Cluster	Random	
Sampling.	They	were	divided	into	one	experimental	group	of	30	students	who	learned	by	
Problem–Based	Learning	Method	and	the	other	experimental	group	of	30	students	who	
learned	 by	 Synectics	 Teaching	Method.	 The	 research	 instruments	 were:	 1)	 A	 learning	
plans	 of	 Problem–Based	 Learning	Method	 and	 A	 learning	 plans	 of	 Synectics	 Teaching	
Method,	The	consistency	was	0.8	to	1.00.	2)	A	creative	thinking	test	with	a	reliability	of	0.74	 
3)	 A	 creative	 writing	 test	 with	 a	 reliability	 of	 0.74.	 The	 data	were	 analyzed	with	mean,	 
standard	deviation	and	t-test

The	findings	of	this	research	were:	

1.	 The	 students	 who	 learned	 in	 creative	 thinking	 and	 creative	 writing	 using	 the	 
Problem–Based	Learning	Method	learning	method	and	those	using	the	Synectics	Teaching	
Method.	

2.	 The	 students	 who	 learned	 in	 creative	 thinking	 and	 creative	 writing	 using	 the	
Problem–Based	Learning	Method	and	Synectics	Teaching	Method	did	not	show	a	creative	
thinking	differently.

Keywords:	Problem–Based	Learning	Method,	Synectics	Teaching	Method,	creative	thinking	
and	creative	writing
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บทนำา
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์	 ประจำาชาติ	

เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม	 อันก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพ	และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนไทยให้
มีความเป็นไทย	 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อ
สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน	 จึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรแก่การเรียน
รู้	 เพื่ออนุรักษ์และ	 สืบสานไว้ให้คงอยู่คู่ชาติไทย
ตลอดไป	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2551:	2)	

การเขียนเป็นเครื่องมือสำาคัญในการ
สื่อสารระหว่างผู้ เขียนกับผู้อ่าน	 ที่ผู้ เขียนได้
ถ่ายทอดความรู้	ความคิด	ความคิดเห็น	ทรรศนะ
อารมณ์	 จินตนาการ	 และสิ่งที่ต้องการสื่อสา
รอื่นๆ	 ของตนเอง	 ผ่านงานเขียน	 ส่วนการเขียน
เชิงสร้างสรรค์นั้นเป็นการเขียนซึ่งมีลักษณะของ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 โดยท่ีผู้เขียนจะต้องใช้
จินตนาการและประสบการณ์	 ของตนเอง	 มา
เชื่อมโยงความคิดในการเขียนแล้วถ่ายทอดออก
มาด้วยถ้อยคำาที่สละสลวย	แปลกใหม่	 ไม่ซ้ำาแบบ
ใคร	(อัจฉรา	ชีวพันธ์,	2547:	3)	งานเขียนที่เกิด
จากความคิดสร้างสรรค์	 มีศิลปะการเขียนแสดง
ความคิดและอารมณ์ออกมาอย่างประณีตบรรจง	
ทำาให้ผู้อ่านได้รับอรรถรสของภาษาเกิดภาพพจน์
และเพลิดเพลินไปกับความไพเราะของภาษา	
การเขียนเชิงสร้างสรรค์นั้นเป็นการเขียนที่ช่วยให้
ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทางจินตนาการได้ดี
กว่าการเขียนชนิดอื่นๆ	 การคิดและการเขียนเชิง
สร้างสรรค์จึงเป็นพื้นฐานสำาคัญของการสื่อสารที่
สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันที่มีรูปแบบของการ
คิดและการเขียน	เชิงสร้างสรรค์	ที่ปรากฏออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาจาก
สำานักงานรับรองมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่	 4	 ผู้เรียนมี
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์	คิดสังเคราะห์	
คิดสร้างสรรค์	 คิดอย่างมีวิจารณญาณ	 คิดเป็น

ระบบ	และสามารถปรบัตวัเขา้กบัสงัคมได	้จากการ
ประเมนิดา้นทกัษะการคดิและเขยีนเชงิสรา้งสรรค	์
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 4	 อยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง	 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระภาษาไทยของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่4	
ปกีารศกึษา	2555	ต่ำากว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ในปีการศึกษา	 2554	 (สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ	เขต	3,	2554:	7)	การ
จัดการเรียน	การสอนภาษาไทยส่วนใหญ่เกิดจาก
สภาพการเรียน	 การสอนไม่เหมาะสมกับสภาพ
สังคม	สอนโดยการเน้นเนื้อหา	สอนให้นักเรียนจำา
มากกวา่การฝกึทกัษะทัง้	4	นกัเรยีนไมส่ามารถคดิ
นอกกรอบท่ีครูสอนได้	 จึงทำาให้สมรรถนะในด้าน
การคดิและการเขยีนเชงิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนไม่
ประสบผลสำาเร็จเท่าที่ควร	

จากสภาพปัญหาดังกล่าว	 ทำาให้ผู้วิจัย
คิดหาแนวทางแก้ปัญหา	 และพัฒนาการเรียน	
การสอน	โดยการนำาวิธีสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
และวธิสีอนโดยใช	้ซนิเนคตกิส	์มาจดักจิกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน	
ชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 เพื่อเลือกวิธีสอนที่เหมาะ
สมสำาหรับการพัฒนา	 การคิดและการเขียน	 เชิง
สร้างสรรค์	

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ

คดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการเขยีนเชงิสร้างสรรค์	ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่4	ทีไ่ดร้บัวธิสีอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานกับโดยใช้ซินเนคติกส์	 ระหว่าง
คะแนนก่อนและหลังเรียน

	2.	เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการ
การคิดเชิงสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์	
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา	 ปีที่	 4	 ระหว่างได้
รับวิธีสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 กับวิธีสอนโดย
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ใช้	ซินเนคติกส์	

 

สมมุติฐานของการวิจัย
1.	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 ที่ได้

รับวิธีสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับซินเนคติกส์	มี
ความคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการเขยีนเชิงสรา้งสรรค	์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	

2.	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 ที่ได้
รับวิธีสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับซินเนคติกส์	มี
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และการเขียน
เชิงสร้างสรรค์	แตกต่างกัน

 

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่	 4	 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่	 18	 หนองบัว
ระเหว	อำาเภอหนองบวัระเหว	จงัหวดัชัยภมู	ิสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ชัยภูมิ	
เขต	3	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา2555	จำานวน	
16	โรงเรียน	18	ห้องเรียน	รวมทั้งสิ้น	240	คน	
กลุ่มตัวอย่างได้แก่	 นักเรียน	 โรงเรียนชุมชนบ้าน
หนองบัวระเหว	2	ห้องเรียน	ห้องเรียนละ	30	คน	
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster	Random	
Sampling)	 และจับสลากได้นักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่	4/1	จำานวน	30	คน	โดยวิธีสอนปัญหา
เป็นฐานและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 4/2	
จำานวน	30	คน	สอนโดยวิธีสอนซินเนคติกส์	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู	ม	ี
4	ชนิด	ประกอบด้วย

1.	 แผนการจัดการเรียนรู้วิธีสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน	จำานวน	20	ชั่วโมง	

2.	 แผนการจัดการเรียนรู้วิธีสอนโดยใช้
ซินเนคติกส์	จำานวน	20	ชั่วโมง	

3.	 แบบทดสอบความสามารถในการ
คิดเชิงสร้างสรรค์ทางภาษา	 แบบอัตนัย	 1	 ฉบับ	
จำานวน	12	ข้อ	

4.	แบบทดสอบความสามารถในการเขยีน
เชิงสร้างสรรค์	แบบอัตนัย	1	ฉบับ	จำานวน	3	ข้อ	

วิธีการดำาเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการในภาคเรียนที่	2	การ
ศึกษา	 2555	 มีข้ันตอนในการวิจัยและรวบรวม
ข้อมูล	ดังนี้

1.	 จัดกลุ่มทดลองสองกลุ่ม	 คือ	 กลุ่มที่	
1	 กลุ่มที่ทดลองโดยใช้วิธีสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน	กลุ่มที่	2	กลุ่มที่ทดลองโดยใช้วิธีสอนโดยใช้	
ซินเนคติกส์	โดยมีนักเรียนจำานวนกลุ่มละ	30	คน

2.	 ชี้แจงให้นักเรียนทราบและทำาความ
เข้าใจกับการเรียนการสอนถึงวิธีการจัดการเรียน
การสอน	 บทบาทของผู้เรียน	 เป้าหมายของการ
เรียน	จุดประสงค์ของการเรียน	และวิธีการวัดผล
และประเมินผลโดยใช้วิธีสอนโดยใช้ปัญหา	 เป็น
ฐาน	และใช้วิธีสอนโดยใช้ซินเนคติกส์	ในนักเรียน
กลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่ม

3.	 นำาแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดเชิงสร้างสรรค์และแบบทดสอบ	 วัด
ความสามารถ	 ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์	 ที่ผู้
วิจัยสร้างข้ึนดำาเนินการสอบก่อนเรียน	 (Pretest)	
กันนักเรียนทั้งสองกลุ่ม	 ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุด
เดียวกันทั้งสองกลุ่ม

4.	ดำาเนนิการทดลองสอนโดยวิธสีอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งสองกลุ่ม	 กลุ่มทดลองที่	
1	 ใช้วิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 และกลุ่ม
ที่	 2	 ใช้วิธีสอนโดยใช้ซินเนคติกส์	 ที่เตรียมไว้ทั้ง
สองกลุ่มเนื้อหาเดียวกันและระยะเวลาเท่ากัน	 
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จำานวน	10	แผน	แผนละ	2	ชั่วโมง	ใช้เวลาเรียน
รวม	20	ชั่วโมง

5.	 เมื่อเสร็จสิ้นการดำาเนินการตามที่
กำาหนดแลว้	จึงดำาเนนิการทดสอบหลงัเรยีน	(Pos-
test)กับนักเรียนทั้งสองกลุ่มด้วยแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดและการเขียนเชิง
สร้างสรรค์	 โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับที่นำาไป
ทดสอบก่อนเรียนทั้งสองกลุ่ม

6.	 นำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทาง
สถิติ	เพื่อทดสอบสมมติฐาน

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้

1.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถ
ในการคดิเชงิสรา้งสรรคร์ะหวา่งกอ่นเรยีน	กบัหลงั
เรียน	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	ที่ได้รับ
วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเปน็ฐาน	โดยใช้สถติทิดสอบท	ี
(t-test	Dependent	Samples)	

2.	วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความสามารถใน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ระหว่างก่อนเรียน	กับหลัง
เรียน	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	ที่ได้รับ
วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเปน็ฐาน	โดยใช้สถติทิดสอบท	ี
(t-test	Dependent	Samples)	

3.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถ	
ในการคิดเชิงสร้างสรรค์ระหว่างก่อนเรียนกับหลัง
เรยีนของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี4่	ทีไ่ดร้บัวธิี
สอนโดยใชซ้นิเนคติกส	์โดยใช้สถติิทดสอบท	ี(t-test	

Dependent	Samples)	

4.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถ	
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ระหว่างก่อนเรียนกับ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4	 ที่ได้
รับวิธีสอนโดยใช้ซินเนคติกส์	 โดยใช้สถิติทดสอบ
ที	(t-test	Dependent	Samples)	

5.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถ
ในการคิดเชิงสร้างสรรค์	 หลังเรียนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษา	 ปีที่	 4	 กลุ่มที่ได้รับวิธีสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่มที่ได้รับวิธีสอนโดยใช้ 
ซินเนคติกส์	 โดยใช้สถิติทดสอบค่าที	 (t-test	 
Independent	Samples)	

6.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์	 หลังเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	กลุ่มที่ได้รับวิธีสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่มท่ีได้รับวิธีสอนโดยใช้ซินเน
คติกส์	 โดยใช้สถิติทดสอบค่าที	 (t-test	 Indepen-
dent	Samples)	

ผลการวิจัย
1.	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 ที่ได้

รบัวธิสีอนโดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน	กบัซนิเนคตกิส	์มี
ความสามารถการคิดเชิงสร้างสรรค์และการเขียน
เชิงสร้างสรรค์	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมี
นัยสำาคัญ	ทางสถิติที่ระดับ	.05	ดังตาราง	1
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ตาราง 1	 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 ระหว่างก่อนและหลังเรียนของกลุ่มที่ได้รับวิธีสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่มที่ใช้ซินเนคติกส์

วิธีสอน ตัวแปร
N

ก่อนเรียน หลังเรียน

t p
S.D. S.D.

ปัญหาเป็นฐาน
การคิด
เชิงสร้างสรรค์ 30 121.76 17.20 158.93 10.16 15.578 .000

การเขียน
เชิงสร้างสรรค์ 30 32.20 5.22 37.96 3.64 8.427 .000

ซินเนคติกส์

การคิด
เชิงสร้างสรรค์ 30 121.76 14.89 159.40 12.98 22.082 .000

การเขียน
เชิงสร้างสรรค์ 30 31.36 4.18 38.03 2.72 8.260 .000

2.	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 ที่ได้
รบัวธิสีอนโดยใช้ปญัหาเปน็ฐาน	กบัซนิเนคตกิส	์มี

ความสามารถการคิดเชิงสร้างสรรค์และการเขียน
เชิงสร้างสรรค์	ไม่แตกต่างกัน	ดังตาราง	2

ตาราง 2	 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่	4ที่ได้รับวิธีสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่มที่ได้รับวิธีสอนโดยใช้ซินเนคติกส์

ตัวแปร N

ปัญหาเป็นฐาน ซินเนคติกส์

t p
S.D. S.D.

การคิดเชิงสร้างสรรค์ 30 158.93 10.16 159.40 12.98 .155 .427

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 30 37.96 3.68 38.03 2.72 .080 .936
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อภิปรายผล
1.	 ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา	 ปีท่ี	 4	 ที่ได้รับวิธี
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์	 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05	 อาจเน่ืองมาจาก
การจัดการเรียนรู้โดยใช้	 วิธีสอนปัญหาเป็นฐาน
มีการจัดนักเรียนเป็นกลุ่มๆ	 ทำาให้นักเรียนได้
มีโอกาสในการวางแผนกำาหนดขั้นตอนการแก้
ปัญหามีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อนกับครูผู้
สอน	สง่เสรมิกระบวนการแสวงหาความรูท้ีชั่ดเจน	
อย่างเป็นขั้นตอนทำาให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ความรู้	 การคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์	 โดย
ใช้สถานการณ์ปัญหานำามาวิเคราะห์	 สังเคราะห์
เป็นองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ	 ทำาให้
นักเรียนเกิดทักษะด้านการคิดและการเขียน
สรา้งสรรค	์สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ	ชัยวฒัน	์สทุธิ
รตัน	์(2552:	336)	การจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วย
เทคนคิวธิกีารใชป้ญัหาเปน็ฐานเปน็การกระตุน้ให้
ผูเ้รยีนรูจ้กัตอ่ยอดความรูข้องตนเองใหเ้พ่ิมขึน้ด้วย
การค้นหาคำาตอบจากคำาถาม	 เป็นวิธีการสอนวิธี
หนึง่ทีจ่ดุมุง่หมายจะสอนให้ผูเ้รียนฝกึกระบวนการ
คิดแก้ปัญหาและ	 ฝึกทำางานเป็นกลุ่ม	 โดยผู้เรียน
เปน็ศนูยก์ลางการเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหา	สถานการณ	์
ในการค้นพบด้วยตนเอง	 การเรียนจะอยู่ในกลุ่ม
ย่อยนักเรียนจะเป็นผู้กระทำาด้วยตนเอง	 โดยมีครู
เป็นเพียงผู้ชี้แนะและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะที่จำาเป็นให้นักเรียน	 ซึ่งได้แก่	
การแก้ปัญหา	 การทำางานเป็นทีม	 ฝึกให้นักเรียน
รู้จักคิด	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ปิยรัตน์	พุทธิ
เสน,	 สุทธิพงศ์	 หกสุวรรณ	 และปัญญา	 นาแพง
หมื่น	 (2553:	92-94)	ได้ศึกษาการเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	
เรื่องการอ่านจับใจความภาษาไทย	 ที่เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนกับการเรียนด้วยการใช้ปัญหา

เปน็ฐาน	PBL	จากผลการวิจยัปรากฏว่านกัเรยีนที่
เรยีนโดยใชโ้ปรแกรมบทเรยีนกบัการเรยีนดว้ยการ
ใช้ปัญหามีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองหลังการเรียนท่ี
กา้วหนา้ขึน้ในทกุๆดา้น	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ไม่แตกต่างกัน	 มีความคงทน	 ในการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับดีมาก	 นักเรียนที่เรียนด้วยการใช้โปรแกรม
บทเรียนกับนักเรียนที่เรียนโดยการใช้ปัญหาเป็น
ฐาน	PBL	มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การอ่าน
จับใจความสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยรวมอยู่
ในระดับมาก

2 . 	 ความสามารถในการเขี ยนเชิ ง
สร้างสรรค์	วิชาภาษาไทย	ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษา	ปีที่	4	กลุ่มที่ได้รับวิธีสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั.05	อาจเนือ่งมาจากการสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นจัดกิจกรรมโดยให้	 นักเรียน
เกิดทักษะในการคิดสร้างสรรค์	 นักเรียนได้เรียน
รู้ร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่น	 ผ่อนคลายเป็น
กัลยาณมิตร	 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ	ที่หลากหลายด้วยตนเอง	มีการ
แบ่งกลุ่มกันทำางาน	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กนัและกนัภายในกลุม่	มกีารปฏบิตังิานตามความ
ถนัดมั่นใจ	 กล้าคิด	 กล้าแสดงออก	 ประกอบกับ
เนื้อหาที่นำามาใช้ในการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับ
วัย	 สื่อที่นำามาใช้ประกอบด้วยนิทาน	 ที่ส่งเสริม
ความคิดหลากหลาย	นักเรียนได้รับความรู้	ความ
สขุ	สนกุสนานเพลดิเพลนิ	ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของวัลลี	สัตยาศัย	(2547:	16)	การจัดการเรียน
รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีการเรียนรู้ที่เริ่มต้น
ด้วยการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนไป
ศกึษาคน้ควา้ศกึษาหาความรูด้ว้ยวธิกีารตา่งๆจาก
แหล่งวิทยาการที่หลากหลาย	 เพื่อนำามาใช้ในการ
แก้ปัญหาโดยมีการศึกษาหรือเตรียมตัวล่วงหน้า
เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวมาก่อนและสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ	 อรรณพ	 ชุ่มเพ็งพันธ์	 (2550:	 98)	
ได้ศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องสาร	ในชีวิต
ประจำาวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเปน็ฐาน	ผลการวจิยัพบ
ว่า	1)	ผลการเรียนรู้เรื่องสารในชีวิตประจำาวันของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6ก่อนเรียนและหลัง
เรียน	โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำาคญัทางสถติท่ีิระดับ.	05	2)	พบวา่คะแนนทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรเ์ฉลีย่โดยรวม	อยูใ่น
ระดับดี	 3)	 ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียน	พบว่า	โดยรวม
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

3.	ความสามารถในการคดิเชิงสรา้งสรรค์
วิชาภาษาไทย	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	
กลุ่มท่ีไดรั้บวธีิสอนโดยใช้ซนิเนคตกิส	์หลงัเรยีนสงู
กว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.
05	 อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี
สอนซนิเนคติคส	์เปน็กจิกรรมทีผู่ว้จิยัได้พัฒนาขึน้
อย่างเป็นระบบ	จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเขียน
เชิงสร้างสรรค์	แล้วนำามาวิเคราะห์	สังเคราะห์	จัด
ทำาเป็นแผนการเรียนรู้โดยใช้	 ซินเนคติคส์ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นน้ัน	 ประกอบด้วยสื่อการสอนที่น่าสนใจ	
กระตุ้นให้นักเรียนกล้าคิด	กล้าทำา	กล้าแสดงออก	
กล้าเขียนได้อย่างเต็มที่	 หลังจากที่นักเรียนได้รับ
การสอนโดยใช้ซินเนคติคส์แล้ว	 จึงส่งผลให้เกิด
การพัฒนาความสามารถในการคิดและเขียนเชิง
สร้างสรรค์ได้ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ	 ทิศนา	
แขมมณี,	 (2551:	 252)	 กล่าวว่า	 บุคคลจะเกิด
ความคิดเห็นที่สร้างสรรค์แตกต่างไปจากเดิมได้	
หากมีโอกาสได้ลองคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่
เคยคดิมากอ่น	หรอืคิดสมมตติวัเองเปน็คนอืน่และ
ถา้ใหบ้คุคลจากหลายกลุม่ประสบการณม์าช่วยกนั
แก้ปัญหาก็จะยิ่งได้วิธีการที่หลากหลายขึ้น	และมี
ประสิทธิภาพมากขึน้	สภาพการณน์ีจ้ะกระตุน้ใหผู้้

เรียนเกิดการคิดใหม่ๆขึ้นได้	 เช่นวิธีการคิดเปรียบ
เทียบแบบอุปมาอุปไมย	 เพื่อใช้กระตุ้นความคิด
ใหม่ๆ	 คือ	 การเปรียบเทียบแบบตรง	 การเปรียบ
เทียบบุคคลกับสิ่งของและการเปรียบเทียบคู่คำา
ขัดแย้ง	 วิธีนี้มีประโยชน์มากสำาหรับการเขียนและ
การพดูอยา่งสรา้งสรรค	์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
สุวรรณา	 มะลิวัลย์	 (2551:	 1)	 ได้ศึกษาผลการ
พัฒนาทักษะการอ่าน	 การคิด	 และการเขียนโดย
ใช้แนวคิดตามรูปแบบ	 Synectics	 Instructional	
Model	 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนบ้านแฝก
โนนสำาราญ	อำาเภอเชยีงยนื	สำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามหาสารคาม	เขต	3	จำานวน	20	คน	พบว่า	
ผลการพฒันาทกัษะการอา่นการคดิ	และการเขยีน
ของนกัเรยีนทีไ่ดจ้ากคะแนนและแบบทดสอบทา้ย
วงจร	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	73.40	และมีจำานวน
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	 70	 เท่ากับร้อยละ	
74.17	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้	

4 . 	 ความสามารถในการเขี ยนเชิ ง
สร้างสรรค์	วิชาภาษาไทย	ของนักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปทีี	่4	กลุม่ทีไ่ดร้บัวธิสีอนโดยใช	้ซนิเนคตกิส	์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05	 อาจเนื่องมาจากการสอนภาษา
ไทยโดยใช้ซินเนคติกส์	 เป็นการใช้กระบวนการ
เรียน	 การสอนที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดย
การสร้างความคุ้นเคย	 ในสิ่งที่ใกล้ตัวไปหาสิ่งที่
ไกลตัวโดยใช้การอุปมาอุปไมยเป็นพื้นฐานความ
คดิ	เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิแปลกใหมแ่ละกวา้งไกล	เปน็
กิจกรรมที่นำาไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
เพราะการใช้กิจกรรมเปรียบเทียบจะช่วยกระตุ้น
จินตนาการของนักเรียน	ช่วยให้สามารถถ่ายทอด
ความรู้สึก	ความคิด	ความสามารถแสวงหาความ
คิดใหม่ๆ	 และมั่นใจกับความแปลกใหม่	 ยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่น	ซึ่งเป็นการพัฒนาความคิด
สรา้งสรรคท์ำาใหน้กัเรยีนมคีวามสามารถคดิแปลก
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ใหม	่คดิเปรยีบเทยีบในสิง่ตา่งๆ	วา่มคีวามเหมอืน
หรอืตา่งกนั	อยา่งไร	เนน้ใหผู้เ้รยีนสรา้งองค์ความรู้
ดว้ยตนเองโดยการฝกึปฏบัิติแลว้นำาไปสูท่กัษะด้าน
การฟงั	พดู	อา่นและเขยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ	จงึ
ทำาให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้อยู่ตลอดเวลา	
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ	 นวลจิตต์	 เชาวกีรติ	
(2542:	 33-37)	 กล่าวว่าซินเนคติกส์ว่า	 ครูต้อง
สอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ว่า	ในการแก้ปัญหา
ใด	 มีวิธีการแก้ได้หลากหลายวิธีซึ่งนำาไปสู่วิธีการ
แก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด	 ครูสามารถ
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้โดยการสร้างกิจกรรม	
ทีก่ระตุ้นให้มีโอกาสคิดด้วยแนวทางทีไ่มเ่คยคดิมา
ก่อน	 หรือคิดโดยสวมบทบาทเป็นคนอื่น	 ในขณะ
เดียวกัน	 ก็ให้นักเรียนได้รับรู้ความคิดของคนอื่น
ต่อปัญหาเดียวกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ชัย
วาฤทธิ์	 สร้อยเงิน	 (2553:	 1)	 ผลการศึกษาพบ
ว่า	 1)	 ความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรม	 ซินเนคติ
คสห์ลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนอย่างมนียัสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.	01	2)	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมซินเนคติ
กสห์ลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนอย่างมนียัสำาคัญทาง
สถิติทีร่ะดบั.05	3)	นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนโดยใช้
กิจกรรมซินเนคติกส์	 มีความสามารถในการเขียน
เชงิสรา้งสรรคส์งูกวา่นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนแบบ
ปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01	และ	4)	
นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใช้กจิกรรมซนิเนคติกส์
มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่นักเรยีนที่
ไดร้บัการสอนแบบปกต	ิอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่	ระดับ.01	

5.	ความสามารถในการคดิเชิงสรา้งสรรค์
วิชาภาษาไทย	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	
กลุ่มท่ีได้รับวิธีสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่ม
วธิสีอนโดยใชซ้นิเนคติกส	์ไมแ่ตกต่างกนั	อาจเน่ือง
มาจากการจัดกิจกรรมด้วยวิธีสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานเป็นการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ	

การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง	โดยการศกึษาคน้ควา้จากสือ่และเทคโนโลยี
ต่างๆที่มีอิสระ	 โดยครูมีหน้าที่คอยช่วยในการจัด
เนื้อหาให้คำาแนะนำาและชี้แนะข้อบกพร่องของผู้
เรียน	 ส่งผลให้นักเรียนใช้ความคิดแก้ปัญหาและ
สถานการณ์ต่างๆได้ทำาให้นักเรียนแก้ปัญหาได้
ทุกข้ัน	 ทำาให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน
จากประสบการณ์ในชีวิตจริง	 จึงเป็นสิ่งกระตุ้น	
ให้นักเรียนเกิดการกระตือรือร้นในการคิดเสาะ
แสวงหาวิธีการแก้ปัญหา	 จากประสบการณ์เรียน
รู้ของนักเรียนและการจัดกิจกรรมโดยการคิดและ
เขียนตั้งคำาถามจากสถานการณ์ปัญหา	 วางแผน
การดำาเนินการ	 หาคำาตอบ	 ลงมือทำาร่วมกันกับ
เพื่อนในกลุ่ม	แล้วนำาเสนอความรู้จากการค้นคว้า
และแลกเปลีย่นความรู	้รวมทัง้การนำาไปปฏบิตัจิรงิ	
ทกุขัน้ตอน	นกัเรยีนเปน็ผูค้ดิคน้	และลงมอืปฏบิตัิ
ด้วยตนเอง	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา	 
แขมมณ	ี(2545:	136)	ทีว่่า	การจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใชป้ญัหาเปน็ฐาน	เปน็การจดัสภาพการณข์องการ
เรยีนการสอนทีใ่ชป้ญัหาเปน็เครือ่งมอื	ในการชว่ย
ใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูต้ามเปา้หมายโดยครอูาจ
นำานกัเรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจรงิหรอืครู
อาจจัดสภาพการณ์ให้นักเรียนเผชิญปัญหา	 หรือ
ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา
ร่วมกันเป็นกลุ่ม	 ซึ่งจะช่วยให้	 นักเรียนเกิดความ
เข้าใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจน	 ได้เห็นทางเลือก
และวิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา	 รวมท้ัง
ช่วยให้นักเรียนเกิดความใฝ่รู้เกิดทักษะกระบวน	
การคิดและกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ	และส่วน
วิธีสอนซินเนคติกส์นั้นเป็นวิธีสอนที่พัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์	 ส่ง
เสริมความคิดหลากหลาย	ทำาให้นักเรียน	กล้าคิด	
กล้าแสดงออก	 กระตุ้นให้สามารถถ่ายทอดความ
คิดแปลกใหม่	 นักเรียนได้ฝึกการคิดอย่างอิสรเสรี	
ซึ่งความคิดที่ได้ในขั้นตอนนี้เป็นความคิดที่หลาก
หลาย	 แปลกใหม่	 หรืออีกนัยหนึ่งก็คือความคิด
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สรา้งสรรคน์ัน่เอง	เมือ่นักเรยีนได้นำาความคดิต่างๆ	
เหล่านั้นมาจัดระบบ	สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กันในรูปของการแก้ไขปัญหาจากความคิดก็จะ	
ยิ่งเสริมให้ความคิดนั้นเป็นระบบระเบียบมีความ
สัมพันธ์กัน	 และเป็นความคิดง่ายต่อการแก้ไข
ปญัหาและเขยีนเรยีบเรยีงเพ่ือถา่ยทอดความคิดดงั
กล่าว	การได้ฝึกปฏิบัติ	ฝึกคิดทำาให้เกิดการเรียนรู้
อย่างเป็นขั้นตอน	ต่อเนื่อง	และส่งเสริมซึ่งกันและ
กัน	 เป็นปัจจัยสำาคัญยิ่งที่ทำาให้นักเรียนมีความ
สามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ	 เบญจมาศ	 เทพบุตรดี	 (2550:	
104)	 ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความ
สามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่6	ระหวา่งการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ	 พบว่า	 นักเรียนกลุ่มที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้	โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนความสามารถในการคดิวเิคราะหส์งูกวา่กลุม่
ทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกติ	อย่างมนัียสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05	 แต่มีความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน	

6 . 	 ความสามารถในการเขี ยนเชิ ง
สร้างสรรค์วิชาภาษาไทย	 ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่	4	กลุ่มที่ได้รับวิธีสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานกับกลุ่มวิธีสอนโดยใช้ซินเนคติกส์	 ไม่แตก
ต่างกัน	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 เป็นการเรียนรู้ท่ีได้	
เน้นการนำาความสามารถภายในตนเองเหล่าน้ัน
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง	 ในสภาพนอกห้องเรียน
ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดที่ผู้เรียนต้องมีความ
รู้	 ความสามารถในการใช้ความรู้ซึ่งการเรียนการ
สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานนี้ได้รับการยอมรับว่า
เป็นการเรียนการสอนที่ให้ประสบการณ์ท้าทาย	
ความคิด	ลักษณะนิสัยและการปฏิบัติร่วมกับการ
แก้ปัญหา	 เป็นแรงจูงใจผู้เรียนให้เรียนรู้	 การแก้

ปัญหาโดยผ่านการสืบเสาะ	 หาความรู้	 เรียนด้วย
การคน้พบดว้ยตนเองและจากการทำางานเปน็กลุม่	
การจดักจิกรรมเรยีนรูโ้ดย	นกัเรยีนจะสามารถกลา้
แสดงออก	กล้าตัดสินใจ	มีความรับผิดชอบและ	มี
ความคิดอิสระจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกุลยา	 ตันติ
ผลาชีวะ	(2548:	77)	กล่าวว่า	การจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 เป็นรูปแบบการการสอนที่
เชือ่วา่	มโนทศัน	์ความรูแ้ละทกัษะไดม้าจากความ
เข้าใจ	 รู้ปัญหา	 และได้แก้ปัญหาของนักเรียนโดย
ปญัหาทีเ่รยีนรูน้ัน้เปน็ตวักระตุน้ใหเ้กดิการประสม
ประสานความรูเ้ดมิกบัความรูใ้หมอ่ยา่งเปน็ระบบ
ซึ่งเป็นทางนำาไปสู่การสร้างเป็นองค์ความรู้เกี่ยว
กับเนื้อหาวิชาที่เรียนด้วยตนเองและสามารถนำา
ความรู้ที่ได้นั้นไปประยุกต์ได้อย่างต่อเนื่อง	 ส่วน
วธิสีอนแบบ	ซนิเนคตกิสน์ัน้	สามารถพฒันาความ
สามารถทางการคิดเชิงสร้างสรรค์และการเขียน
ในเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับ	คำาวลี	และประโยคได้ดี
ขึ้น	หรือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติอีกทั้งยัง
สอดคล้องกับเป้าหมาย	ของหลักสูตรสถานศึกษา	
ขั้นพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใน
ปัจจุบันที่มิได้ยึดติดกับเนื้อหาแต่กลับไปมุ่งเน้น
ที่ตัวผู้เรียนโดยให้เด็กได้แสดงออกทางด้านการ
เรยีนอยา่งอสิระและสรา้งสรรค	์ตามความสามารถ
ของตน	 ตามวุฒิภาวะ	 ตามวัย	 ของแต่ละระดับ
ชั้น	อย่างมีประสิทธิภาพโดยในสาระทางด้านการ
พัฒนาความสามารถทางการคิดเชิงสร้างสรรค์
และการเขียนในเชิงสร้างสรรค์นั้น	 ยึดแนวทฤษฎี
พื้นฐานในการคิดแบบอเนกนัยของ	 กิลฟอร์ด	 
(Guilford,	1967:	61)	และเชือ่มโยงกบัทฤษฎกีาร
เรียนรู้แบบ	 ซินเนคติกส์	 ของ	Gordon,	 (1972:	
25)	 การเปรียบเทียบแบบตรง	 การเปรียบเทียบ
แบบบุคคลและการเปรียบแบบคำาคู่ขัดแย้ง	 โดย
เด็กจะมีอิสระทางความคิดมีกระบวนการคิดที่
เป็นระบบและต่อเนื่อง	 และส่งผลต่อทักษะทาง
ด้านการเขียนและความคิดสร้างสรรค์	 ได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ	 อิสระทางความคิด	 การเขียนโดย
ผ่านการเรียน	 การสอนที่แปลกใหม่และหลาก
หลายตามหลักการน้ันทำาให้บรรยากาศทางการ
เรียน	 สนุกสนาน	 ไม่น่าเบื่อหน่ายและสอดคล้อง
กับงานวิจัยของจักรเพชร	สุริยะกมล	(2551:	66)	
ผลการวิจัยพบว่า	 1.	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่	 4	 กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
วิธีการเรียนรู้แบบ	 KWL	 และกลุ่มท่ีเรียนรู้แบบ	
SYNECTICS	 มีความสามารถในการคิดและ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทย	 หลังเรียน
เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05	 2.	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 ที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้
แบบ	KWL	และวิธีการเรียนรู้แบบ	SYNECTICS	
มีความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์
ไม่แตกต่างกัน	

ดังน้ันกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เป็นเทคนิค	 การสอนแบบใหม่ๆ	 ที่กระตุ้นให้
เด็กอยากที่จะเรียนรู้และค้นพบองค์ความรู้ต่างๆ
ได้ด้วยตนเองในด้านการพัฒนาทักษะทางความ
คิดและการเขียนสร้างสรรค์นั้น	มีรูปแบบการสอน
เพยีงไมก่ีว่ธิทีีจ่ะทำาให้เด็กเกดิผลดังกลา่วได้	ดังน้ัน
จะเหน็วา่วธิสีอนโดยใช้	ปญัหาเปน็ฐานและวธิสีอน
โดยใช้ซินเนคติกส์ทั้งสองวิธีนั้นสามารถพัฒนา
ความคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ดีพอกัน	จึงส่ง
ผลให้การวิจัยในครั้งนี้ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลวิธีไปใช้

1.1	 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทยควรนำาวิธีสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและ
วิธีสอนโดยใช้ซินเนคติกส์ไปปรับใช้กับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่	 4	 ให้เหมาะสมกับวัยและ
สอดคล้องกับเนื้อหา	 ของระดับชั้นนั้นๆ	 เพื่อให้
นักเรยีนเปน็ผูท้ีม่คีวามสามารถในการคดิและการ

เขียนเชิงสร้างสรรค์

1.2	 ครูควรศึกษาวิธีสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานและวิธีสอนโดยใช้ซินเนคติกส์	 ให้เข้าใจ
อย่างชัดเจนก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ 	 เพื่อ
วางแผนเตรียมการ	ดำาเนินการตามขั้นตอนอันจะ
เกิดประโยชน์แก่นักเรียนอย่างแท้จริง

1.3	 การสอนภาษาไทยโดยใช้วิธีสอน
ปญัหาเปน็ฐานและวธิสีอนโดยใชซ้นิเนคตกิส	์เปน็
วิธีสอนที่เสริมสร้างพัฒนาความคิดและการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน	 ครูจำาเป็นต้องกระตุ้น
ให้นักเรียนคิดและเขียนอย่างสร้างสรรค์โดยไม่
จำากดัความคดิของเดก็และสรา้งบรรยากาศ	ใหเ้อือ้
ต่อการคิดและเขียนอย่างสร้างสรรค์	

1.4	 ครูควรดูในเรื่องการแบ่งกลุ่มของ
นักเรียนโดยเน้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคละความ
สามารถ	 รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนอ่อนได้มี
บทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนเพื่อ
ให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย

1.5	 การสอนภาษาไทยโดยใช้วิธีสอน
ปัญหาเป็นฐานและวิธีสอนโดยใช้ซินเนคติกส์	 ครู
ควรคำานงึถงึ	เวลาในการ	จดักจิกรรม	เพราะแตล่ะ
กิจกรรมใช้เวลาไม่เท่ากันดังนั้นครูจำาเป็นต้อง
วางแผนในการกำาหนดเวลาใหเ้หมาะสมกบัเนือ้หา	

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป 

2.1	 ครูควรนำาวิธีสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานและวิธีสอนโดยใช้ซินเนคติกส์ที่ผู้วิจัยขึ้นไป
ใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	กลุ่มอื่นเพื่อ
เป็นการศึกษาผลการใช้อีกครั้ง	

2.2	 ครูควรนำาวิธีสอนทั้ง	 2	 วิธีสอนไป
ปรับใช้กับเนื้อหาภาษาไทยและระดับชั้นอื่นๆ

2.3	 ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆจากการใช้
วิธีสอนทั้งสองแบบ	เช่น	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความเชื่อมั่นในตนเอง	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 และ
เจตคติ
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การเปรียบเทียบผลการเรียน รายวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จากการเรยีนบทเรยีนบนเวบ็ไซตก์บัการเรยีน
ปกติ
Comparison of Learning Outcomes of Human and Computer  
Interaction Course in 3rd Year Computer Science Undergraduate  
Students at MahaSarakham University between Website 
Learning and Traditional Learning

ภูชิศ สถิตย์พงษ์1, เผชิญ กิจระการ2, มนัสวี แก่นอำาพรพันธ์3

Poochit Satitpong1, Pachoen Kidrakarn2, Manasawee Kaenampornpan3 

บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพ่ือ	1)	เพือ่สรา้งบทเรยีนบนเวบ็ไซต	์รายวชิาปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง

มนุษย์กับคอมพิวเตอร์	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80	2)	เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
บนเวบ็ไซตท์ีพ่ฒันาขึน้	3)	เพ่ือศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความคดิสรา้งสรรคร์ะหวา่ง
การเรียนบทเรียนบนเว็บไซต์กับการเรียนปกติ	4)	เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
ก่อนและหลังเรียนจากการเรียนบทเรียนบนเว็บไซต์	 5)	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้เรียนจากการเรียนบท
เรียนบนเว็บไซต์	 และ	 6)	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนบนเว็บไซต์	 กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 นิสิตระดับปริญญาตรี	 ชั้นปีที่	 3	 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 คณะวิทยาการ
สารสนเทศ	มหาวิทยาลยัมหาสารคาม	จำานวน	72	คน	ซึง่ไดม้าโดยวิธกีารสุม่แบบกลุม่	(Cluster	Random	 
Sampling)	ด้วยการเลือกจากกลุ่มเรียน	2	กลุ่มเรียน	คือ	กลุ่มเรียนที่	1	(กลุ่มทดลอง)	จำานวน	38	คน	
และกลุม่เรยีนที	่2	(กลุม่ควบคุม)	จำานวน	34	คน	เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวิจยั	1)	บทเรยีนบนเว็บไซต	์รายวิชา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์	 2)	 แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนบนเว็บไซต์และการเรียนรู้ 
ปกติ	 3)	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 จำานวน	40	 ข้อ	 ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่	 0.24-0.80	 
ค่าระดับความยากตั้งแต่	0.23-0.70	และค่าความเชื่อมั่นในแบบทดสอบเท่ากับ	0.98	4)	แบบทดสอบ
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วดัความคดิสรา้งสรรค์	โดยใช้การออกแบบช้ินงานทีอ่าศยัรปูภาพแบบ	ข.	ของ	Torrance	E.	Paul	จำานวน	
2	ข้อ	ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.79	5)	แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนจากการเรียน
บทเรียนบนเว็บไซต์	 และ	 6)	 แบบวัดความพึงพอใจจากการเรียนของผู้เรียนหลังจากการเรียนบทเรียน
บนเว็บไซต์จำานวน	34	ข้อ	ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่	0.33-0.89	และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	
0.84	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน	และสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน	คือ	t-test	(Independent	Samples,	Dependent	Samples)	

ผลการวิจัยปรากฏ	ดังนี้

1.	บทเรยีนบนเวบ็ไซต์	รายวชิาปฏสิมัพันธร์ะหว่างมนษุยกั์บคอมพวิเตอร	์พบว่า	คา่ประสทิธภิาพ
เท่ากับ	82.25/80.92	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้	

2.	ดัชนีประสิทธิผลบทเรียนบนเว็บไซต์	พบว่า	ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.66	

3.	นิสติทีเ่รยีนจากบทเรยีนบนเวบ็ไซต	์มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความคดิสรา้งสรรคส์งูกว่า
นิสิตที่เรียนจากบทเรียนปกติ	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05

4.	นิสิตที่เรียนจากบทเรียนบนเว็บไซต์	มีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05	

5.	 นิสิตที่เรียนจากบทเรียนบนเว็บไซต์	 มีพฤติกรรมขณะจัดการเรียนการสอน	 โดยได้ทำาการ
สังเกตพฤติกรรมของนิสิต	5	ประเด็น	ดังนี้	1)	ความตั้งใจเรียนต่อรูปแบบการเรียนบทเรียนบนเว็บไซต์	
อยูใ่นเกณฑ์ระดบัดี	2)	การซกัถามขอ้สงสยัหรอืการแสดงความคดิเหน็ตา่งๆ	ทีเ่กีย่วกบัขอ้งกบัเนือ้หา	อยู่
ในเกณฑ์ระดับดีมาก	3)	ความสนุกสนานกับการจัดกิจกรรมการเรียน	อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก	4)	การ
ตรงต่อเวลา	อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก	และ	5)	การส่งแบบฝึกหัด	อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก

6.	นิสิตที่เรียนจากบทเรียนบนเว็บไซต์	มีความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเว็บไซต์	อยู่ในระดับมาก	
โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.27

คำาสำาคัญ:	 บทเรียนบนเว็บไซต์,	ความคิดสร้างสรรค์

Abstract
The	purposes	of	 this	 research	were	1)	 for	 the	human	and	computer	 interaction	

course	the	lessons	on	the	website	with	the	efficiency	criteria	of	80/80,	2)	To	find	out	the	
effectiveness	 index	 of	 the	 lesson	 on	 the	website,	 3)	 To	 compare	 learning	 achievement	
and	creativity	between	the	lessons	on	the	website	learning	and	traditional	learning,	4)	To	 
compare	 the	creativity	of	 the	students	before	and	after	 learning	 lessons	on	 the	website,	 
5)	 To	 study	 the	 behavior	 of	 students	 using	 website	 learning,	 and	 6)	 To	 study	 the	 
satisfaction	 of	 the	 students	 on	 the	 lesson	 on	 the	 website.	 The	 sample	 group	 in	 the	 
study	 consisted	 of	 72	 students	 of	 the	 third	 year	 undergraduate	 students	 in	 computer	 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 96 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน–มิถุนายน พ.ศ. 2557

science,	Faculty	of	Informatics	Mahasarakham	University,	were	selected	by	Cluster	Random	 
Sampling.	 They	 were	 divided	 into	 two	 groups	 that	 groups	 1	 were	 38	 students	 as	 
experimental	group	and	groups	2	were	34	students	as	controlled	group.	The	instruments	
used	in	the	study	were	1)	the	 lessons	on	the	website,	human	and	computer	 interaction	
course,	2)	Lesson	Plan	on	the	lesson	website	and	the	lesson	plan	of	traditional	learning,	 
3)	There	are	40	exam	questions	 learning	achievement	 test	with	discrimination	between	 
0.24	to	0.80	and	a	difficulty	level	between	0.23	to	0.70.	The	reliability	of	the	achievement	 
test	 is	0.98,	4)	The	creativity	 test	has	2	questions.	 It	has	been	designed	based	on	 the	 
work	of	Torrance	E.	Paul	and	the	reliability	equal	to	0.79,	5)	Observing	form	recording	the	
behavior	of	 the	students	of	 the	 lessons	on	the	website	 learning,	and	6)	The	satisfaction	 
questions	has	34	questions.	With	 the	discriminative	power	 value	between	0.33	 to	0.89	 
and	 the	 reliability	 value	 is	 equal	 to	 0.84.	 The	 statistics	 used	 for	 analyzing	 the	 collected	 
data	were	 value	 of	 percentage,	mean,	 standard	 deviation,	 t-test	 (Independent	 Samples,	
Dependent	Samples).

The	results	of	the	study	were	as	follows:	

1.	The	efficiency	of	lessons	on	the	website	learning	were	82.25/80.92,	are	which	
met	our	defined	criteria.

2.	Effectiveness	index	of	the	lessons	on	the	website	learning	equals	to	0.66.

3.	The	students	learn	from	the	lessons	on	the	website	learning	have	got	more	achieve-
ment	and	creativity	values	than	students	learn	from	traditional	learning	method.	Statistically	
of	significant	at	the.05	level.

4.	The	students	 increase	 their	creativity	after	 they	 learn	 from	 the	 lessons	on	 the	
website	learning.	Statistically	of	significant	at	the.05	level.

5.	Behavior	observation	shows	the	five	issues	as	follows	1)	Intended	learning	model	
lessons	on	the	website	has	a	threshold	good	level,	2)	The	questions	as	issue	has	a	threshold	
very	good	level,	3)	Having	fun	is	has	a	threshold	very	good	level,	4)	Punctual	in	attendance	
is	has	a	threshold	very	good	level,	and	5)	Sending	in	the	exercises	has	a	threshold	very	
good	level.

6.	Students	learn	from	the	lessons	on	the	website	learning	have	satisfaction	with	the	
lessons	on	the	website	is	has	a	good	level.	The	average	is	equal	to	4.27.

Keywords:	website	learning,	creativity
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บทนำา
เทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้เขา้มามบีทบาท

สำาคัญต่อวิถีชีวิตในหลายๆ	 ด้านและรวมถึงด้าน
การศึกษานั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยผู้เรียน
ได้เป็นอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
เรยีนการสอน	โดยการอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวน	เช่น	การใช้
อินเทอรเ์น็ตเพือ่เปน็สือ่กลางในการศกึษา	เปน็ตน้	
เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่	21	ให้ดียิ่งขึ้น	(กิดานันท์	มลิทอง.	2548:	94)	

มหาวทิยาลยัมหาสารคามได้มกีารใช้งาน
สื่อและเทคโนโลยีการเรียนการสอน	 โดยมุ่งเน้น
การพัฒนา	 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมี
หลักการประกันคุณภาพการในการจัดการศึกษา
ที่ชัดเจน	 โดยที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เล็ง
เห็นความสำาคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้เกิดความเสมอภาคและการกระจายแหล่งการ
เรียนรู้ได้อย่างไม่มีขีดจำากัด	 จึงได้มีการพัฒนา	
MSU-Cyber	Class	System	ขึน้เพ่ือทดลองใช้งาน
ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย	
(ศูนย์พัฒนาการทรัพยากรการศึกษา.	2543:	1)	

ความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะหนึ่งที่
กล่าวถึงในด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมของการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่	21	(สำานักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน:	 2554)	 ซึ่ง
เป็นกระบวนการทางสมองของแต่ละบุคคลที่แตก
ต่างกันและมีความสำาคัญต่อส่วนรวม	 อันทำาให้
เกิดการค้นพบวิธีการแก้ปัญหาใหม่	หรือคิดค้นสิ่ง
แปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์	 สามารถปรับใช้ในการ
ดำารงชีวิตได้อย่างสะดวก	 สบาย	 และมีความสุข	
ความคิดสร้างสรรค์หากได้รับการกระตุ้น	ส่งเสริม
อยา่งเปน็ระบบ	และนำาไปใช้อย่างเหมาะสมจะเกดิ
ประโยชนต์อ่ตนเองและประเทศชาติอย่างมหาศาล	
(อารี	พันธ์มณี.	2546:	155)	

สาขาวิ ช า วิ ทยาการคอมพิ ว เ ตอร์ 	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ได้เปิดสอนรายวิชา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 	 
(Human	and	Computer	Interaction)	ซึ่งถือว่า
เป็นรายวิชาเป็นพื้นฐานในกระบวนการผลิตและ
การออกแบบ	 โดยอาศัยหลักการ	 ทฤษฏีและ
แนวคิดในการปฏิสัมพันธ์ในการใช้งานระหว่าง
มนุษย์กับกับอุปกรณ์	 โดยนำาหลักการด้านความ
คิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการการ
ออกแบบผลงาน	ซึง่ปญัหาทีพ่บในการจดัการเรยีน
การสอนนอกจากสื่อที่ใช้ในการเรียนยังไม่มีความ
สมบูรณ์แล้ว	 พบว่า	 ผู้เรียนไม่สามารถถ่ายทอด	
ตอ่ยอดแนวคดิหรอืจนิตนาการตา่งๆ	ในทกัษะทาง
ด้านความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้	 เพื่อให้ผลงาน
ที่ได้นั้นมีความโดดเด่น	 แปลกใหม่	 เป็นที่ยอมรับ
และต้องการของสังคม	 ตามที่จุดมุ่งหมายและ
วัตถปุระสงคข์องรายวิชาไดก้ำาหนดไว้	ซึง่เปน็ถอืว่า
เปน็สิง่ทีส่ำาคญัทีต่อ้งไดร้บัการปรบัปรงุและพฒันา
ให้ดีขึ้นต่อไป	 (รายงานผลการดำาเนินการของ
รายวิชาปฏสิมัพนัธร์ะหว่างมนษุยก์บัคอมพวิเตอร	์
(มคอ.5):	2554)	

ด้วยเหตุผลข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียน	 ได้แก่	 ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์,	
พฤติกรรมการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อบทเรียนบนเว็บไซต์	 รายวิชาปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์	 ชั้นปีที่	 3	 สาขา
วทิยาการคอมพวิเตอร	์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	
จำานวน	 2	 กลุ่ม	 โดยทำาการเปรียบเทียบผลการ
เรียน	 คือ	 ผู้เรียนกลุ่มที่	 1	 ที่ได้ทำาการเรียนจาก
บทเรียนบนเว็บไซต์ที่จัดทำาขึ้น	 และผู้เรียนกลุ่ม
ที่	2	ที่ได้ทำาการเรียนจากการเรียน	การสอนปกติ	
เพือ่ทีจ่ะศกึษาว่ารปูแบบการเรยีนตา่งกนัสง่ผลตอ่
ผลการเรียนของผู้เรียนมากน้อยเพียงใด	เพื่อที่จะ
เปน็แนวทางการพฒันาบทเรยีนบนเวบ็ไซตใ์หเ้กดิ
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียนต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1.	เพื่อสร้างบทเรียนบนเว็บไซต์	รายวิชา

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์	 ชั้นปี
ที่	 3	 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ	์80/80

2.	 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบท
เรยีนบนเวบ็ไซต	์รายวชิาปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษย์
กับคอมพิวเตอร์	

3.	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์	 รายวิชา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์	 ชั้นปี
ที่	 3	 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	ระหวา่งการเรยีนบทเรยีนบนเวบ็ไซต์
กับการเรียนปกติ

4.	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจาก
การเรียนบทเรียนบนเว็บไซต์

5.	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้เรียนจากการ
เรียนบทเรียนบนเว็บไซต์

6.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่
มีต่อบทเรียนบนเว็บไซต์

สมมุติฐานของการวิจัย 
1.	ผู้เรียนที่เรียนจากบทเรียนบนเว็บไซต์

มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความคดิสรา้งสรรค์
สูงกว่าผู้เรียนที่เรียนจากการเรียนปกติ

2.	ผู้เรียนที่เรียนจากบทเรียนบนเว็บไซต์
มผีลความคดิสรา้งสรรค์หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.	ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	 คือ	

นสิติระดบัปรญิญาตร	ีชัน้ปทีี	่2	และชัน้ปทีี	่3	สาขา
วทิยาการคอมพวิเตอร	์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	
จำานวน	105	คน	ดังนี้

1.1	นสิติระดบัปรญิญาตร	ีชัน้ปทีี	่2	สาขา
วทิยาการคอมพวิเตอร	์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	
จำานวน	33	คน

1.2	นสิติระดบัปรญิญาตร	ีชัน้ปทีี	่3	สาขา
วทิยาการคอมพวิเตอร	์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	
จำานวน	72	คน

2.	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	
คอื	นสิติระดบัปรญิญาตร	ีชัน้ปทีี3่	สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ท่ีลง
ทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กบัคอมพวิเตอร	์ภาคเรยีนที	่2	ปกีารศกึษา	2555	
จำานวน	72	คน	กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่ม
แบบกลุ่ม	 (Cluster	Random	Sampling)	 ใช้วิธี
การเลือกจากกลุ่มเรียน	2	กลุ่ม	ดังนี้

2.1	กลุม่ทดลอง	คอื	นสิติจำานวน	38	คน	
จากการเรียนบทเรียนบนเว็บไซ

2.2	กลุม่ควบคมุ	คอื	นสิติจำานวน	34	คน	
จากการเรียนปกติ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1 . 	 บทเรี ยนบนเ ว็บไซต์ 	 ราย วิชา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์	โดยใช้
เวลาเรยีนทัง้หมด	21	ชัว่โมง	ประกอบดว้ยเนือ้หา	
4	หน่วยการเรียน

2.	 แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนบน
เว็บไซต์และแผนการจัดการเรียนรู้ปกติ	 รายวิชา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

3.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	แบบเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	60	ข้อ	
นำาไปใช้จริง	40	ข้อ	ค่าอำานาจจำาแนก	(B)	ตั้งแต่	
0.24-0.80	ค่าระดับความยาก	(P)	ตั้งแต่	0.23-
0.70	และค่าความเชื่อมั่น	 (rcc)	 ในแบบทดสอบ
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เท่ากับ	0.98

4.	 แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์	
โดยการออกแบบช้ินงานที่อาศัยรูปภาพแบบ	 ข.	
ของ	Torrance	E.	Paul	จำานวน	2	ข้อ	ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ	(α)	เท่ากับ	0.79	

5.	แบบบนัทกึการสงัเกตพฤตกิรรมของผู้
เรียนจากการเรียนบทเรียนบนเว็บไซต์	

6.	 แบบวัดความพึงพอใจจากการเรียน
ของผู้เรียนหลังจากการเรียนบทเรียนบนเว็บไซต์	
แบบมาตราสว่นประมาณค่า	(Rating	Scale)	แบง่
ระดับความพึงพอใจ	 5	 ระดับ	 จำานวน	 1	 ฉบับ	
จำานวน	 34	 ข้อ	 ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	 (r

xy
)	

ตั้งแต่	 0.33-0.89	 และค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ	
(α)	เท่ากับ	0.84

การดำาเนินการวิจัย

1.	 อธิบายหลักการการใช้บทเรียนบน
เว็บไซต์และให้คำาแนะนำากับนิสิตที่เรียนจากบท
เรียนบนเว็บไซต์	(http:	//www.hci-msu.com)	

2.	 ให้นิสิตกลุ่มตัวอย่างทำาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน	 (Pre-test)	
จำานวน	 40	 ข้อ	 และแบบทดสอบวัดความคิด
สร้างสรรค์ก่อนเรียน	(Pre-test)	จำานวน	2	ข้อ	ที่
ผู้วจิยัสรา้งขึน้และได้ผา่นการวเิคราะหห์าคณุภาพ
เรียบร้อยแล้ว	

3.	 นิสิตกลุ่มทดลองทำาการเรียนจากบท
เรียนบนเว็บไซต์และทำาแบบฝึกหัดในแต่ละบท
เรียน	 ซึ่งในการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บไซต์นี้	 
ผู้สอนจะบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
ที่มีต่อบทเรียนบนเว็บไซต์	 กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้	คือ	บทเรียนบนเว็บไซต์,	การยก
ตัวอยา่ง,	การอภปิรายและการใช้สือ่ประสมตา่งๆ	
เช่น	 วีดิทัศน์,	 บทความ,	 งานวิจัย	 และวารสารที่
เกี่ยวข้องกับเน้ือหาบทเรียน	 เป็นต้น	 โดยเกณฑ์
การวัดผลพิจารณาจากผลการสอบของนิสิต,	

การทำาแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย,	 ผลงานที่
นิสิตออกแบบ	 พัฒนาและผลิตชิ้นงาน,	 ทักษะ
กระบวนการ	 ผลการนำาเสนอ	 การวิเคราะห์ชิ้น
งานที่ได้จากการออกแบบ	 หรือการพัฒนา	 และ
การสังเกตพฤติกรรม	 ความสนใจขณะศึกษาจาก
การเรียนบทเรียนบนเว็บไซต์,	 การฟังขณะเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนนำาเสนอการวิเคราะห์	 การออกแบบ	
การพัฒนาและการผลิตช้ินงาน,	 และการตอบข้อ
ซักถาม

4.	 นิสิตกลุ่มควบคุมทำาการเรียนจาก
การเรียนปกติจากผู้สอน	 กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้	 คือ	บรรยาย,	 ยกตัวอย่าง,	 การ
อภิปราย,	 การเขียนกระดาน	 เป็นต้น	 โดยเกณฑ์
การวดัผลใชเ้กณฑเ์ดยีวกบันสิติกลุม่ทดลองทำาการ
เรียนจากบทเรียนบนเว็บไซต์	

5.	 ให้นิสิตกลุ่มตัวอย่างทำาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน	 (Post-test)	
จำานวน	 40	 ข้อ	 และแบบทดสอบวัดความคิด
สร้างสรรค์หลังเรียน	 จำานวน	 2	 ข้อ	 โดยใช้แบบ
ทดสอบชุดเดียวกันกับการสอบก่อนเรียน	 (Pre-
test)	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 โดยหลังจากการทำาแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและ
แบบทดสอบวัดความคดิสร้างสรรคเ์สร็จเรียบรอ้ย	
ให้นิสิตกลุ่มทดลองทำาการตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจจากการเรียนบทเรียนบนเว็บไซต์

6.	นำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์และ
แบบสอบถามความพงึพอใจจากการเรยีนดว้ยบท
เรียนบนเว็บไซต์มาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.	วิเคราะหห์าประสทิธภิาพของบทเรยีน
บนเว็บไซต์	 รายวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับคอมพิวเตอร์	 ตามเกณฑ์	 80/80	 โดยใช้สูตร	 
E

1
/E

2
	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และ 

ร้อยละ	
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2.	 วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของบน
เรียนบนเว็บไซต์	โดยใช้สูตร	E.I.

3.	 วิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์	 ระหว่าง
นิสิตที่เรียนจากบทเรียนบนเว็บไซต์กับนิสิตจาก
การเรียนปกติ	 โดยใช้สูตร	 t-test	 (Independent	
Samples)	

4.	วิเคราะห์การเปรียบเทียบผลความคิด
สรา้งสรรค	์ระหว่างกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนจากบท
เรียนบนเว็บไซต์	 โดยใช้สูตร	 t-test	 (Dependent	
Samples)	

5.	วเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูเ้รยีนขณะทำาการ
เรียนจากบทเรียนบนเว็บไซต์	 โดยใช้สถิติพื้นฐาน	
คือ	ค่าเฉลี่ย

6.	 วิเคราะห์ความพึงพอใจในการเรียน
ของนิสิตหลังจากการเรียนบทเรียนบนเว็บไซต์	
โดยใช้สถิติพื้นฐาน	คือ	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัย
1 . 	 บทเรี ยนบนเ ว็บไซต์ 	 ราย วิชา

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์	 ช้ันปี
ที่	 3	 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	พบว่า	ประสทิธภิาพของกระบวนการ	
(E

1
)	เทา่กบั	82.25	และประสทิธภิาพของผลลพัธ	์

(E
2
)	เท่ากับ	80.92	ดังนั้น

ค่าประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บไซต์	
เท่ากับ	 82.25/80.92	 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
กำาหนดไว้	ดังตาราง	1

ตาราง 1	 แสดงผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บไซต์

จำานวนนิสิต
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E

1
) ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E

2
) 

คะแนนเต็ม คะแนนรวม ร้อยละ คะแนนเต็ม คะแนนรวม ร้อยละ

38 400 12503 82.25 40 1230 80.92

ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บไซต์	(E
1
/E

2
)	เท่ากับ	82.25/80.92

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบน
เว็บไซต์	 รายวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

คอมพวิเตอร	์พบวา่	ดชันปีระสทิธผิลของบทเรยีน
บนเว็บไซต์	มีค่าเท่ากับ	0.66	ดังตาราง	2

ตาราง 2	 แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเว็บไซต์

จำานวนนิสิต คะแนนเต็ม

ผลรวมคะแนนแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ร้อยละ ดัชนี
ประสิทธิผล	

(E.I.)	ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน

38 40 645 1230 42.43 80.92 0.66
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3.	 นิสิตที่เรียนจากบทเรียนบนเว็บไซต์	
รายวชิาปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งมนษุย์กบัคอมพิวเตอร	์
ชัน้ปทีี	่3	สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร	์มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความ
คดิสรา้งสรรคส์งูกวา่นสิติทีเ่รยีนจากบทเรยีนปกต	ิ
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05	ดังตาราง	3

ตาราง 3	 แสดงผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความคดิสรา้งสรรคจ์ากการ
เรียนบทเรียนบนเว็บไซต์กับการเรียนปกติ

ตัวแปร

การเรียนบทเรียน
บนเว็บไซต์

การเรียนปกติ
df t p

S.D S.D

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 32.36 2.07 29.94 3.61 51.27 3.44* .001

ความคิดสร้างสรรค์ 26.43 2.15 24.77 3.12 70 2.64* .010

*	มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05

4.	 นิสิตที่เรียนจากบทเรียนบนเว็บไซต์	
รายวชิาปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งมนษุย์กบัคอมพิวเตอร	์
ชั้นปีที่	3	คณะวิทยาการสารสนเทศ	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 มีความสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05	
ดังตาราง	4

ตาราง 4	 แสดงผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรค	์ระหวา่งกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนจาก
การเรียนบทเรียนบนเว็บไซต์	

รายการ

คะแนนทดสอบวัด
ความคิดสร้างสรรค์

df t p
ก่อนเรียน หลังเรียน

 (40)  (40) 

38

คะแนนรวม 792.25 1004.50

37 12.70* .00020.84 26.43

S.D. 2.51 2.15
*	มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05

5.	 นิสิตที่เรียนจากบทเรียนบนเว็บไซต์	
รายวชิาปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งมนษุย์กบัคอมพิวเตอร	์
ชัน้ปทีี	่3	สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร	์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม	 มีพฤติกรรมขณะจัดการเรียนการ
สอน	 โดยได้ทำาการสังเกตพฤติกรรมของนิสิต	 5	

ประเด็น	 ดังนี้	 ประเด็นท่ี	 1.	 ความตั้งใจเรียนต่อ
รูปแบบการเรียนบทเรียนบนเว็บไซต์	 ค่าเฉลี่ย
ที่ได้เท่ากับ	 0.91	 อยู่ในระดับดี	 ผลการทดลอง	
คือ	 นิสิตตั้งใจศึกษาเนื้อหาบทเรียน	 ตั้งใจฟัง
เวลาผู้สอนอธิบาย	 จดบันทึกขณะเรียน	 ซักถาม	
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ชวนเพื่อนคุย	 เล่นเกม	 เล่นโทรศัพท์มือถือ	 เล่น
อินเตอร์เน็ตบ้างเป็นบางครั้งในชั่วโมงเรียน	 และ 
ผู้สอนตักเตือน	 2-3	 ครั้ง,	 ประเด็นที่	 2.	 การซัก
ถามข้อสงสัยหรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆ	
ที่เกี่ยวกับข้องกับเนื้อหาบทเรียน	 ค่าเฉลี่ยที่ได้
เท่ากับ	 1.80	 อยู่ในระดับดีมาก	 ผลการทดลอง	
คือ	นิสิตมีความสนใจในการซักถามข้อสงสัย	หรือ
แสดงความคิดเห็นต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
บทเรยีน,	ประเดน็ที	่3.	ความสนกุสนานกบัการจดั
กิจกรรมการเรยีน	คา่เฉลีย่ทีไ่ด้เทา่กบั	1.82	อยู่ใน 
ระดับดีมาก	 ผลการทดลอง	 คือ	 นิสิตมีลักษณะ

การแสดงออกมีท่าทางยิ้มแย้ม,	 ร่าเริง,	 แจ่มใส	 
และมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะปฏบิตักิจิกรรมตา่งๆ	
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียน,	ประเด็นที่	4.	การ
ตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน	 ค่าเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ	
1.55	อยู่ในระดับดีมาก	ผลการทดลอง	คือ	นิสิต
เข้าเรียนตรงตามเวลาที่กำาหนด	และประเด็นที่	5.	
การสง่แบบฝกึหดั	คา่เฉลีย่ทีไ่ดเ้ทา่กบั	1.64	อยูใ่น
ระดบัดมีาก	ผลการทดลอง	คอื	นสิติสง่แบบฝกึหดั
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย	และสง่แบบฝกึหดัตรงตาม
เวลาที่ได้กำาหนดไว้	ดังตาราง	5

ตาราง 5	 แสดงผลการวิเคราะห์การสังเกตพฤติกรรมของนิสิตที่มีต่อบทเรียนบนเว็บไซต์	

จำานวนนิสิต รายการ ประเด็นที่	1 ประเด็นที่	2 ประเด็นที่	3 ประเด็นที่	4 ประเด็นที่	5

38

คะแนนรวม 34.75 68.50 69.50 59.25 74

0.91 1.80 1.82 1.55 1.94

S.D. 0.14 0.31 0.29 0.97 1.50

6.	 นิสิตที่เรียนจากบทเรียนบนเว็บไซต์	
รายวชิาปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งมนษุย์กบัคอมพิวเตอร	์
ชัน้ปทีี	่3	สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร	์มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม	 มีความพึงพอใจต่อบทเรียนบน
เว็บไซต์	 อยู่ในระดับมาก	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.27	
ดังตาราง	6

ตาราง 6	 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อบทเรียนบนเว็บไซต์

ข้อความ / รายการประเมิน

ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ
บทเรียนบนเว็บไซต์

S.D. ระดับความพึงพอใจ

ด้านภาพรวมของรูปแบบและลักษณะบทเรียนบนเว็บไซต์ 4.28 .10 พึงพอใจมาก

ด้านเนื้อหา 4.31 .06 พึงพอใจมาก

ด้านการออกแบบบทเรียนบนเว็บไซต์ 4.21 .12 พึงพอใจมาก

โดยรวม 4.27 .03 พึงพอใจมาก
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อภิปรายผล
1.	 ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนบนเว็บไซต์	 รายวิชาปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์	 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนา
ขึ้น	พบว่า	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	82.25/80.92	
หมายความว่า	 คะแนนระหว่างเรียน	 ซึ่งเป็น
คะแนนประเมินผลจากการทำาแบบฝึกหัด,	 การ
สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนและการประเมิน
ทักษะกระบวนการ	 โดยคะแนนรวมที่ได้ทั้งหมด	
คิดเป็นร้อยละ	 82.25	 และส่งผลให้นิสิตมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน	 คิดเป็นร้อยละ	
80.92	แสดงวา่บทเรยีนบนเวบ็ไซตท์ีผู่ว้จิยัพัฒนา
ขึน้	มีประสทิธภิาพทีเ่ปน็ไปตามเกณฑท์ีก่ำาหนดไว้	
คือ	80/80	ผลที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก	1)	บทเรียน
บนเว็บไซต์ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้ผ่านขั้นตอนการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบของไชยยศ	 เรืองสุวรรณ	
(2554:	95-97,	115)	ได้แก่	การวิเคราะห์	การ
ออกแบบ	การพฒันาบทเรยีน	การนำาไปใช้/ทดลอง
ใช้	และการประเมินและปรับปรุงแก้ไขด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสม	 โดยเริ่มจากการศึกษาหลักสูตร	 การ
วิเคราะห์เนื้อหา	 และหลักการการออกแบบบท
เรียนบนเว็บไซต์ของกิดานันท์	 มลิทอง	 (2543:	
15-16)	 ในหลักการเลือกโครงสร้างของออกแบบ
บทเรียนบนเว็บไซต์ให้มีความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ	 ได้อย่างถูกต้อง	พร้อมทั้งได้ผ่านการตรวจ
สอบทุกข้ันตอนและได้ปรบัปรงุ	แกไ้ขตามขอ้เสนอ
แนะจากผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านต่างๆ	 เป็นอย่างดี	และได้นำาหลักการของอา
แวนิติส	(Arvanitis.	1997)	และดิลลอน	(Dillon.	
1997:	221-224)	โดยการนำาบทเรยีนบนเวบ็ไซต์
ไปทำาการทดลองใช้บทเรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่งและ
แบบกลุ่มเล็ก	 เพ่ือหาข้อผิดพลาดและปรับปรุง 
บทเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก่อนนำาไปใช้
กับกลุม่ทดลองจรงิ	2)	บทเรยีนบนเวบ็ไซตท์ีผู่ว้จิยั
พัฒนาขึ้นได้นำาหลักการของโดเฮอร์ตี้	 (Doherty.	

1998:	61-63)	ประยุกต์ใช้ในการนำาเทคโนโลยีที่
มีความทันสมัยของสังคมออนไลน์เข้ามาเป็นส่วน
ประกอบของกระบวนการจดัการเรยีนการสอน	คอื	
Facebook	 เพื่อให้นิสิตได้เกิดการบันทึกความรู้	 
ทีไ่ดจ้ากการเรยีนและการศกึษางานวจิยั	โดยนสิติ
สามารถบันทึกความรู้ที่ได้ลงในรายละเอียดและ
เมื่อเวลาผ่านไปนิสิตสามารถกลับมาย้อนอ่านที่
ตนเองและนิสิตคนอ่ืนๆ	 ได้บันทึกไว้ในระบบได้	
เพื่อเป็นการช่วยให้นิสิตได้เข้าใจเนื้อหา	 และช่วย
ส่งเสริมให้นิสิตเกิดการคิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์	
การประเมินผลข้อมูลได้	 และในด้านความคิด
สร้างสรรค์ส่งผลให้เกิดการค้นหาตัวอย่างได้อย่าง
เหมาะสม	 พร้อมทั้งสามารถนำาไปประยุกต์ใช้
กับภาระงานต่างๆ	 ที่เก่ียวข้องได้	 ซึ่งเป็นการส่ง
เสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึ้น	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของชูชาติ	 บุญหล้า	
(2554:	90)	พบว่า	นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนบน
เครือข่าย	 วิชาสัทศาสตร์และสัทวิทยา	 ที่ผู้วิจัย
พฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพเทา่กบั	81.18/82.50	ซึง่
เปน็ไปตามเกณฑ์ทีก่ำาหนดไว้	และสอดคลอ้งกับผล 
การวจิยัของธรีะศกัดิ	์เกยีงขวา	(2555:	113)	พบวา่	 
นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน	
รายวิชา	0503	110:	หลักการ	ทฤษฎี	และวิสัย
ทัศน์ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา	เรื่อง	หลักการ
ใช้สื่อการเรียนการสอน	 ของนิสิตระดับปริญญา
ตรี	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน
มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 80.75/80.68	 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบน
เว็บไซต์	 รายวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์	ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น	พบว่า	ค่าดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนบนเว็บไซต์เท่ากับ	 0.66	
หมายความว่า	 นิสิตที่เรียนจากการเรียนบทเรียน
บนเว็บไซตม์คีวามรูแ้ละความกา้วหนา้ในการเรยีน
เพิ่มขึ้นร้อยละ	66	ผลที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้วิจัย
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ได้นำาหลักการของบุปผชาติ	 ทัฬหิกรณ์	 (2541:	
71)	 ประยุกต์ใช้ในการออกแบบบทเรียนบน
เวบ็ไซต์ให้มีระบบการจดัการเรยีนการสอนอย่างมี
ประสทิธภิาพ	โดยสง่ผลใหน้สิติเกดิความรูเ้พิม่ขึน้
จากเดิมและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและทุก
สถานที่	ตลอดจนมีการยกตัวอย่างประกอบ	ภาพ
น่ิง	 วีดิทัศน์และงานวิจัย	 เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจใน
บริบทมากยิ่งขึ้น	ประกอบกับบทเรียนบนเว็บไซต์
ได้แบ่งการนำาเสนอหน่วยการเรียนไว้อย่างชัดเจน
และผู้วิจัยได้นำาหลักการการจัดลำาดับเนื้อหาของ
วสันต์	 อติศัพท์	 (2546:	 52-61)	 ประยุกต์ใช้ใน
การจัดลำาดับเนื้อหาอย่างเป็นระบบ	 ซึ่งได้แก่	 ขั้น
นำา	 ขั้นกระบวนการ	ขั้นสรุป	 ขั้นแหล่งเรียนรู้	 ขั้น
ภาระงาน	และขั้นประเมินผล	โดยที่นิสิตสามารถ
ควบคุมการเรียนได้ด้วยตนเอง	 เช่น	 การศึกษา
เน้ือหา	 การทบทวนหน่วยการเรียนและการทำา
แบบฝึกหัด	 หรือแม้แต่เมื่อเกิดข้อสงสัยสามารถ
สืบค้นข้อมูลจากเอกสารเพิ่มเติมในหน่วยการ
เรียนนั้นๆ	 ได้ทันที	 จึงส่งผลให้นิสิตเกิดการเรียน
รูเ้พิม่มากขึน้และนิสติสามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของฉัตรแก้ว	 คณะวาปี	 (2553:	 101-102)	 ที่
พบว่า	 บทเรียนบนเครือข่าย	 เรื่อง	 การวิจัยทาง
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเบื้องต้นมีดัชนี
ประสิทธิผล	มีค่าเท่ากับ	0.603.	นิสิตที่เรียนจาก
บทเรียนบนเว็บไซต์	 รายวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านิสิตที่เรียนจาก
บทเรียนปกติ	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.
05	 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05	 และ
ผลความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05	 ผลที่เป็นเช่นนี้	
เนื่องจาก	บทเรียนบนเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นเน้นการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย	 และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เกิดการคิดวิเคราะห์	คิดสังเคราะห์	 ในการสืบค้น

ข้อมูล	 หรือเอกสารประกอบได้อย่างหลากหลาย	
อกีทัง้สือ่งานวจิยัและวดีทิศันท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเนือ้หา	
สง่ผลใหน้สิติเกดิความรู้	ความเขา้ใจและการจดจำา	
ตลอดจนการนำาหลกัการของสวุทิย	์มลูคำา	(2550:	
21)	ประยกุตใ์ชเ้พือ่ใหน้สิติเกดิการจนิตนาการใน
การออกแบบสิ่งต่างๆ	 โดยการจัดการเรียนการ
สอนบทเรียนบนเว็บไซต์ได้เปิดโอกาสให้นิสิตมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกด้านและบูรณาการให้
สอดคลอ้งกบัการใชช้วีติประจำาวนัของนสิติมากยิง่
ขึน้	จงึสง่ผลใหน้สิติมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ
ความคดิสรา้งสรรคส์งูกว่านสิติทีเ่รยีนจากบทเรยีน
ปกติที่มีเพียงเนื้อหาแบบตายตัว	ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของของคชากฤษ	เหลีย่มไธสง	(2554:	
173)	 พบว่า	 นิสิตที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์	การคิด
แก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั.01	และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยั
ของดวงใจ	 บุญมีประเสริฐ	 (2554:	 130-131)	
พบว่า	 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 ช้ัน
ปีที่	3	ที่เรียนด้วยบทเรียนเว็บเควสท์มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านิสิต
ที่เรียนจากการเรียนตามคู่มือครู	อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05

4.	 นิสิตที่เรียนจากบทเรียนบนเว็บไซต์	
รายวิชาปฏสิมัพนัธร์ะหว่างมนษุยก์บัคอมพวิเตอร	์
มคีวามสรา้งสรรคห์ลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน	อยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05	 ผลที่เป็นเช่นนี้
เนื่องจาก	 บทเรียนบนเว็บไซต์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
มีกระบวนการนำาเสนอเนื้อหาและองค์ความรู้
ที่เหมาะสม	 มีการร่วมแชร์ตัวอย่าง	 รูปภาพ	 วีดิ
ทัศน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาจากแหล่ง
ต่างๆ	ที่ครบครั้น	พร้อมทั้งการแนะนำาแหล่งเรียน
รู้ที่หลากหลายและการบูรณาการให้สอดคล้อง
กับชีวิตประจำาวัน	 จึงส่งผลให้นิสิตเกิดความคิดที่



Journal of Education, Mahasarakham University 105 Volume 8 Number 2 April - June 2014

แปลกใหม่	หรือคิดนอกกรอบจากสมาชิกคนอื่นๆ	
ในหอ้งเรยีน	ซึง่สอดคลอ้งกบัสวุทิย์	มลูคำา	(2550:	
21)	 ได้อภิปรายไว้	 จึงส่งผลให้นิสิตมีความสร้าง
คิดสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของดวงใจ	บุญมีประเสริฐ	(2554:	
130-131)	พบวา่	นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนเวบ็
เควสท์มีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05	

5.	 การศึกษาพฤติกรรมนิสิตในขณะ
ที่จัดการเรียนบทเรียนบนเว็บไซต์	 รายวิชา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์	 มี
พฤติกรรมขณะจัดการเรียนการสอน	 โดยได้
ทำาการสังเกตพฤติกรรมของนิสิต	5	ประเด็น	ดังนี้	
ประเด็นที่	1.	ความตั้งใจเรียนต่อรูปแบบการเรียน
บทเรียนบนเว็บไซต์	ผลการทดลอง	คือ	นิสิตตั้งใจ
ศึกษาเนื้อหาบทเรียน	ตั้งใจฟังเวลาผู้สอนอธิบาย	
จดบันทึกขณะเรียน	 ซักถาม	 ชวนเพื่อนคุย	 เล่น
เกม	 เล่นโทรศัพท์มือถือ	 เล่นอินเตอร์เน็ตบ้าง
เป็นบางครั้งในชั่วโมงเรียน	 และผู้สอนตักเตือน	
2-3	ครั้ง	 ประเด็นที่	 2.	 การซักถามข้อสงสัยหรือ
การแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับข้องกับเนื้อหา
บทเรียน	 ผลการทดลอง	 คือ	 นิสิตมีความสนใจ
ในการซักถามข้อสงสัย	 หรือแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียน	 ประเด็นที่	
3.	 ความสนุกสนานกับการจัดกิจกรรมการเรียน	 
ผลการทดลอง	 คือ	 นิสิตมีลักษณะการแสดงออก
มีท่าทางยิ้มแย้ม,	 ร่าเริง,	 แจ่มใส	 และมีความ
กระตือรอืรน้ท่ีจะปฏิบตักิจิกรรมตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับเนื้อหาบทเรียน	ประเด็นที่	4.	การตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียน	 ผลการทดลอง	 คือ	 การเข้าเรียน
ตรงตามเวลาที่กำาหนด	 และประเด็นที่	 5.	 การ
ส่งแบบฝึกหัด	 ผลการทดลอง	 คือ	 นิสิตส่งแบบ
ฝึกหัดตามที่ได้รับมอบหมายและตรงตามเวลา
ที่ได้กำาหนดไว้	 ผลที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก	 ผู้วิจัย
และผู้สอนได้นำาหลักการของลักขณา	 สริวัฒน์	

(2549:	 30,	 36)	 ในด้านของการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่รวบรวมได้
นำามาวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 มาใช้ในการจำาแนก
พฤติกรรมของผู้เรียน	 เพื่อที่จะไม่ให้ผู้ที่ถูกสังเกต
รูต้วัวา่ตนเองกำาลงัถกูสงัเกตอยู	่และในการสงัเกต
ได้นำาหลักการต่างๆ	หรือขั้นตอนในการได้มาของ
ข้อมูลต่างๆ	ที่ควรทราบ	 เพื่อนำามาประยุกต์หรือ
ปรบัใชใ้นการสงัเกตไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม

6.	 นิสิตที่เรียนจากบทเรียนบนเว็บไซต์	
รายวิชาปฏสิมัพนัธร์ะหว่างมนษุยก์บัคอมพวิเตอร	์
มีความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเว็บไซต์	 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.27	 ผลท่ีเป็น
เช่นนี้เนื่องจาก	 บทเรียนบนเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น
ได้นำาหลักการของ	 สก๊อตต์	 (Scott	 Myers	 M.	
1970:	 124)	 ด้านเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้,	 มีการเรียงลำาดับเนื้อหาที่
นำาเสนอไว้อย่างชัดเจน	ครอบคลุม	 เหมาะสมกับ
ช่วงเวลาและส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการส่งเสริม
ให้นิสิตเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
ผลงานตามความเหมาะสมและแบบฝกึหดัมคีวาม
เหมาสมสอดคล้องกับเนื้อหาและช่วงเวลา	พร้อม
ทั้งสะท้อนความเข้าใจ	 การรับรู้	 ช่วยให้นิสิตเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานได้
ตามความเหมาะสม	 การประเมินผลสามารถ
ประเมนิผลไดด้ว้ยความเหมาะสมอยา่งเปน็ระบบ	
พรอ้มทัง้นำาความรูท้ีไ่ดร้บัประยกุตใ์ชก้บัการเรยีน
ในรายวิชาต่างๆ	ได้ตามความเหมาะสม	ด้านการ
ออกแบบบทเรียนบนเว็บไซต์ผู้วิจัยได้นำาหลักการ
ของกิดานันท์	มลิทอง	(2543:	15-16)	ประยุกต์
ใช้ในการการเลือกใช้สีตัวอักษร,	สีพื้นหลัง,	ขนาด
ตวัอกัษร,	การเชือ่มโยงเนือ้หาตา่งๆ	มคีวามเหมาะ
สม	ชัดเจนและเป็นที่น่าสนใจ	พร้อมทั้งการเข้าถึง
เมนู	 สามารถทำาได้ได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม	
ชว่ยใหน้สิติเกดิการมปีฏสิมัพนัธท์ีส่ะดวกและงา่ย
ต่อการใช้งานบทเรียนบนเว็บไซต์	 และด้านภาพ
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รวมของรูปแบบและลักษณะบทเรียนบนเว็บไซต์
ได้นำาหลักการมาใช้ในการออกแบบบทเรียนบน
เว็บไซต์ให้มีรูปแบบและลักษณะท่ีตอบสนองต่อ
การเขา้ถึงชดุขอ้มลูได้อยา่งรวดเรว็	ไมซ่บัซอ้นและ
ที่สำาคัญมีความทันสมัย	 เพ่ือช่วยให้นิสิตกระตุ้น
ความสนใจในการใช้บทเรียนและบทเรียนบน
เวบ็ไซต์	พร้อมทัง้คำาอธบิายรายวชิาและคำาแนะนำา
ในการใช้บทเรียนมีความเข้าใจง่าย	 ซึ่งคุณสมบัติ
ต่างๆ	ของบทเรียนบนเว็บไซต์ดังที่กล่าวมาทำาให้
นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บไซต์มีผลความพึง
พอใจที่มีต่อการเรียนบทเรียนบนเว็บไซต์ในระดับ
มาก	คา่เฉล่ียเท่ากบั	4.27	ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการ
วิจัยของชูชาติ	บุญหล้า	(2554:	90)	พบว่า	นิสิต
ที่เรียนวิชาสัทศาสตร์และสัทวิทยา	 เรื่อง	 เสียงใน
ภาษา	 มีความพึงพอใจต่อการเรียนบนเครือข่าย	
โดยรวมอยูใ่นระดับมาก	ค่าเฉลีย่เทา่กบั	4.38	และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพวงพกา	 อาจวิชัย	
(2554:	 116)	 พบว่า	 นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียน
แบบเว็บเควสท์	 รายวิชา	 การสื่อสารมวลชนและ
พฤติกรรมการสือ่สาร	มคีวามพึงพอใจตอ่บทเรยีน
แบบเว็บเควสท์	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ	 4.30	 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
วรวฒัน	์บญุด	ี(2554:	223-224)	พบวา่	นักศกึษา
ชา่งอตุสาหกรรมมคีวามพึงพอใจตอ่การเรยีนด้วย
กระบวนการเรียนการสอนด้วยโครงงานบนเว็บ	
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ค่าเฉลีย่มค่ีาเทา่กบั	4.45

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทเรียน

บนเว็บไซต์

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บไซต์	 ผู้พัฒนา
ควรจะจดัระบบการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบั
รายวิชา	ซึง่ประกอบดว้ย	3	ปจัจยั	คอื	1)	ปจัจยันำา
เข้า	ได้แก่	การวิเคราะห์หลักสูตร,	ผู้เรียน,	จุดมุ่ง
หมายการเรยีน,	การออกแบบบทเรยีนและรปูแบบ
ของกิจกรรมให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน	
2)	 ปัจจัยกระบวนการ	 ได้แก่	 การเข้าสู่บทเรียน
บนเว็บไซต์	 การจัดการเมนูต่างๆ	 ของบทเรียน	
3)	ปัจจัยนำาออก	ได้แก่	การประเมินผลการเรียน
การสอนเพื่อนำามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะ
สมในการใช้งานต่อไป	 และนอกจากนี้ต้องได้รับ
ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในการประเมินบท
เรียน	 เพื่อให้ได้บทเรียนบนเว็บไซต์คุณภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้
บรรลุจุดมุ่งหมายมากยิ่งขึ้น

2. ข้อเสนอแนะการนำาบทเรียนบน
เว็บไซต์ไปใช้

2.1	 ผู้ที่จะนำาบทเรียนบนเว็บไซต์ไปใช้
จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ
กับความต้องการ	 และมีคุณสมบัติและสมรรถนะ
ที่ใกล้เคียงกัน

2.2	การนำาบทเรียนบนเว็บไซต์ไปใช้ควร
คำานึงถึงความสามารถในการเรียนรู้และรูปแบบ
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน	 เช่น	 เพศและ
อายุ	 เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถ
ในบทเรียนที่แตกต่างกัน	 ผู้สอนควรมีการกำากับ
ติดตามผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา และเจตคติ
ตอ่วทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 ระหวา่งการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ 7 ขั้น
The Comparison of Learning Achievement, Problem Solving 
Thinking and Attitude toward Science of Matthayomsueksa 3  
Students Between Organization by Using Problem–Based 
Learing and 7E Inquiry Learning Activities

อรนุช ดมหอม1, ประสาท เนืองเฉลิม2, พัดตาวัน นาใจแก้ว3 
Oranooch Domhorm1, Prasart Nuangchalerm2, Padtawan Najaikaew3 

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย	 1)	 เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	

และการจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู	้7	ขัน้	ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ	์75/75	2)	เพือ่
หาคา่ดชันีประสทิธผิลของการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ัง้สองแบบ	3)	เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน	การคดิแกป้ญัหา	และเจตคติต่อวทิยาศาสตรร์ะหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	3	ห้อง	3/2	และห้อง	3/5	โรงเรียนสวายวิทยาคาร	จำานวน	32	และ	30	คนตามลำาดับ	ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster	Random	Sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	 (1)	แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	และ	แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	แบบละ	11	แผน	
แผนละ1	ถึง	2	ชั่วโมง	ทั้ง	2	แบบได้ค่าเฉลี่ย	4.92	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	 (2)	แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เป็นข้อทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ	
มีค่าอำานาจจำาแนก	(B)	รายข้อ	ตั้งแต่	0.20	ถึง	0.65	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.82	(3)	แบบ
ทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหา	ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	28	ข้อ	มีค่าความยาก
รายข้อ	อยู่ระหว่าง	0.25	ถึง	0.81	มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	อยู่ระหว่าง	0.21	ถึง	0.93	และมีค่าความ

1	 นิสิตระดับปริญญาโท	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
2	 รองศาสตราจารย์	ดร.	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	 อาจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1	 M.Ed.	Candidate	in	Curriculum	and	Instruction,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University	
2	 Associate	Professor	Dr.,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University	
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เชื่อมั่นทั้งฉบับ	 เท่ากับ	0.86	 (4)	 แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์	 จำานวน	20	ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนก
รายข้อ	อยู่ระหว่าง	0.33	ถึง	0.71	และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.91	สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน	
ได้แก่	Hotelling’s	T2 

ผลการวิจัยปรากฏ	ดังนี้	

1)	 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	วิชาวิทยาศาสตร์	เรื่องไฟฟ้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ	83.79	/	79.17	และ	83.14	/	79.22	ตามลำาดับ	

2)	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	วิชาวิทยาศาสตร์	เรื่องไฟฟ้า	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	มีค่าเท่ากับ	
0.7076	และ	0.6819	ตามลำาดับ	

3)	 นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและนักเรียนที่เรียนโดย
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู	้7	ขัน้	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน	การคดิแกป้ญัหา	และ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์	วิชาวิทยาศาสตร์	เรื่อง	ไฟฟ้า	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ไม่แตกต่างกัน	

ดงันัน้	ครวูทิยาศาสตรจ์งึสามารถนำาแผนเหลา่นีไ้ปจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	 3	 ได้	 โดยคำานึงถึงความสามารถของนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้นักเรียนบรรลุผลตามความมุ่งหมาย
ของรายวิชาที่ตั้งไว้

คำาสำาคัญ:	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,	การคิดแก้ปัญหา,	เจตคติต่อวิทยาศาสตร์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน,	การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น

Abstract
This	study	aimed	to	1)	to	develop	organization	of	problem-based	learning	activities	

and	organization	of	7E	inquiry	learning	activities	with	a	required	efficiency	of	75/75,	2)	to	find	
out	effectiveness	indices	organization	the	two	learning	activities,	and	3)	to	compare	learning	
achievements,	problem-solving	thinking,	and	attitude	toward	science	between	organization	 
of	problem-based	 learning	activities	and	organization	of	7E	 inquiry	 learning	activities.	The	
samples	 were	Matthayomsuksa	 3	 students	 at	 Sawaiwittayakarn	 School	 comprising	 32	 
persons	from	Room	3/2	and	30	persons	from	Room	3/5.	The	samples	were	selected	through	
cluster	random	sampling.	The	instruments	used	in	the	study	were	(1)	plants	for	organiza-
tion	of	problem-based	learning	activities	and	plans	for	organization	of	7E	 inquiry	 learning	 
activities,	each	of	which	consisted	of	11	lesson	plans	that	covered	approximately	1-2	hours	
each	the	two	types	of	lesson	plans	are	4.92	mean	and	were	both	rated	“most	appropriate”	;	
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(2)	a	30-item	4-choice	achievement	test	with	discriminating	powers	(B)	ranging	0.20-0.65	and	 
a	 reliability	 of	 0.82,	 (3)	 a	 28-item	 4-choice	 test	 of	 problem-solving	 thinking	 with	 
difficulties	ranging	0.25-0.81,	discriminating	power	ranging	0.21-0.93	and	a	reliability	of	0.86,	
(4)	20-item	scale	on	attitude	toward	science	with	discriminating	powers	ranging	0.33-0.71	
and	a	reliability	of	0.91.	Basic	statistics	used	for	analyzing	the	collected	data	were	percentage,	
mean,	and	standard	deviation	;	and	the	statistic	used	for	testing	hypotheses	was	Hotelling’s	T2.	

The	results	of	the	study	were	as	follows:	

1)	The	efficiencies	of	organization	of	problem-based	learning	activities	and	organization	
of	7E	inquiry	learning	activities	entitled	Electricity	for	Matthayomsueksa	3	were	83.79/79.17	
and	83.14/79.22	respectively.	

2)	The	efficiencies	in	dices	of	organization	of	problem-based	learning	activities	and	
organization	of	7E	inquiry	learning	activities	in	the	science	learning	strand	entitled	Electricity	
for	Matthyomsueksa	3	were	0.7076	and	0.6819	respectively.	

3)	 The	 students	who	 learned	who	 learned	 using	 organization	 of	 problem-based	
learning	activities	and	those	who	learned	using	organization	of	7E	inquiry	learning	activities	
did	not	show	a	difference	in	 learning	achievement,	problem-solving	thinking,	and	attitude	
toward	science	entitled	Electricity	for	Matthayomsueksa	3.	

Therefore,	science	teachers	could	uses	the	plans	for	organization	of	learning	activities	
at	the	level	of	Matthayomsueksa	3	However,	they	must	think	of	ability	of	individual	students	
in	order	for	the	students	to	achieve	the	established	course	objectives.

Keywords:	Learning	 achievement,	 Problem-solving	 thinking,	 Attitude	 toward	 science,	 
Problem-basedlearning	and	7E	inquiry	learning	

บทนำา
วิทยาศาสตร์คือแหล่งความรู้เกี่ยวกับ

ธรรมชาติทั้งหมดที่มนุษย์ได้มาจากการตั้งคำาถาม	
การสงัเกต	การทดลอง	และการสรปุโดยเหตผุล	มี
บทบาทสำาคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต
เพราะการเน้นการใช้เหตุผลของวิทยาศาสตร์ยัง
ช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆทั่วไปในการดำารงชีวิต	
(ยงยุทธ	 ยุทธวงศ์.	 2554:	 11)	 ช่วยให้มนุษย์
ได้พัฒนาวิธีคิด	 ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล	 คิด

สร้างสรรค์	 คิดวิเคราะห์	 วิจารณ์	 มีทักษะสำาคัญ
ในการค้นคว้าหาความรู้	 มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	 สามารถตัดสินใจโดย
ใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่
ตรวจสอบได้	 ดังนั้น	 ทุกคนจึงจำาเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์	 เพื่อที่จะมีความรู้
ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้น	 สามารถนำาความรู้ไปใช้อย่างมี
เหตผุล	สรา้งสรรคแ์ละมคีณุธรรม	(สถาบนัสง่เสรมิ
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.	2554:	5)	
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เม่ือพจิารณาคุณภาพของผูเ้รยีนพบวา่ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	จากรายงานผลการ
ทดสอบระดับชาติ	(O-NET)	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	
วิชาทยาศาสตร์	 ปีการศึกษา	 2553–2554	 พบ
ว่ามีคะแนนเฉลี่ย	28.83	และ	27.05	ตามลำาดับ
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า	นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำา	 (โรงเรียนสวายวิทยาคาร.	
2554:	44)	ทัง้น้ีจากการวเิคราะหส์าเหตขุองคณะ
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 มีความ
เห็นตรงกันว่า	นักเรียนขาดความสนใจ	ไม่มีความ
กระตือรือร้น	 ไม่เห็นความสำาคัญของวิชาที่เรียน	
ขาดการร่วมมือกันทำางานและขาดทักษะการคิด
ทำาใหน้กัเรยีนเกดิความเบือ่หนา่ยและเกดิเจตคตทิี่
ไมด่ต่ีอการเรยีน	สง่ผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ต่ำา	(โรงเรียนสวายวิทยาคาร.	2553:	33)	ผู้วิจัย
จงึสนใจทีจ่ะศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	การคิด
แก้ปัญหาและเจตคตติอ่วทิยาศาสตรโ์ดยใช้การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 ซึ่งช่วย
ให้ผู้เรียนเลือกสรรสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง	
เกิดการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา	 ได้รับความรู้ใหม่
จากการศึกษาค้นคว้าด้วยการวิเคราะห์	 และแก้
ปัญหาที่เรียน	มีความกระตือรือร้นต่อการเรียน	มี
ความมั่นใจ	 กล้าที่จะเผชิญปัญหาและใช้หลักการ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล	 ฝึกฝนนิสัยรักการศึกษา
ค้นคว้า	 ซึ่งเป็นพฤติกรรมจำาเป็นของการเรียน
รู้ตลอดชีวิต	 (กุลยา	 ตันติผลาชีวะ.	 2548:	 79-
80)	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้	 7	 ขั้น	 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้และให้ความสำาคัญ
เกี่ยวกับการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน	
นักเรียนจะสร้างความรู้จากพื้นความรู้เดิมที่เด็กมี	
ทำาให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย	 และ
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ครูวาง
ไว้	 (วีณา	 ประชากูล	 และ	 ประสาท	 เนืองเฉลิม.	
2554:	230-233)	

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 

เรื่อง	 ไฟฟ้า	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	และการ
จดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู	้7	ขัน้
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75

2.	เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้	เรื่อง	ไฟฟ้า	ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่	 3	 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้	7	ขั้น

3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีน	การคดิแกป้ญัหา	และเจตคตติอ่วทิยาศาสตร	์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น

สมมติฐานของการวิจัย
นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชก้ารจดักจิกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ข้ันมีผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน	การคดิแกป้ญัหา	และเจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 	 เป็น
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี่	3	ภาคเรยีนที่	2	ปกีาร
ศกึษา	2555	โรงเรยีนสวายวทิยา	สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 33	 จำานวน
นักเรียนทั้งสิ้น	146	คน	จากจำานวน	5	ห้อง

กลุ่มตัวอย่าง	ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี่	3	ภาคเรยีนที่	2	ปกีาร
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ศึกษา	2555	โรงเรียนสวายวิทยาคาร	สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 33	 จำานวน	
2	ห้องเรียน	ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster	
Random	Sampling)	คือ	นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ปีที่	3/2	และ	3/5	จากนั้นใช้วิธีการจับฉลากเพื่อ
สุ่มนักเรียนทั้งสองห้องเป็นกลุ่มทดลอง	 1	 จัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 ได้แก่	
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3/2	 จำานวน	 32	
คน	 และกลุ่มทดลอง	 2	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 ได้แก่	 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	3/5	จำานวน	30	คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน	 กับแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้	7	ขั้น	แบบละ	11	แผน	แผนละ	1	ถึง	2	
ชัว่โมง	ซึง่ไดผ้า่นการประเมนิความเหมาะสมจากผู้
เชีย่วชาญแลว้	มคีา่เฉลีย่	4.92	เปน็แผนการจดัการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมมากที่สุดทั้ง	2	แบบ	

2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ	 4	 ตัวเลือก	
จำานวน	30	ขอ้	มค่ีาอำานาจจำาแนก	ตัง้แต	่0.20	ถงึ	
0.65	มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.82	

3.	แบบทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหา	แบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	28	ข้อ	
มีค่าความยากรายข้อ	อยู่ระหว่าง	0.25	ถึง	0.81	
มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	 อยู่ระหว่าง	 0.21	 ถึง	
0.93	และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.86

4.	 แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์	 ชนิด
มาตรส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จำานวน	20	ข้อ	
มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	 อยู่ระหว่าง	 0.33	 ถึง	
0.71	และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.91

การดำาเนินการวิจัย

1.	 ทดสอบก่อนเรียน	 (Pre-test)	 โดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่อง

ไฟฟา้	ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้โดยทดสอบกบักลุม่ทดลอง
ทั้งสองกลุ่ม

2.	ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 และ
แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 กับนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง	1	และ	2	ตามลำาดับ

3.	 ทดสอบหลังเรียน	 (Post-test)	 ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นชุด
เดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน	 แล้วทดสอบ
ด้วยแบบทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหา	และแบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้

4.	 นำาข้อมูลที่ ได้จากการทดลองกับ
นักเรียนทั้งสองกลุ่มไปทำาการตรวจวิเคราะห์ทาง
สถิติเพื่อสรุปผลการทดลองตามความมุ่งหมาย
การวิจัยต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.	 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	
ขั้น	 เรื่องไฟฟ้า	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์	75/75	โดยการหาค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	ค่าร้อยละ	และใช้สูตร	E1/E2	ในการ
หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	

2.	 วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	
7	ขั้นโดยใช้สูตรการหาดัชนีประสิทธิผล	(E.I)	

3.	 นำาคะแนนที่ได้ไปตรวจสอบข้อตกลง
เบื้องต้น	 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 การคิดแก้ปัญหา	 และเจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน	 (Pearson	 Product	 Moment	 
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Correlation	Coefficient)	

4.	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีน	การคดิแกป้ญัหาและเจตคตติอ่วทิยาศาสตร์
ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่จัดกิจกรรมการเรียน
รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 และการจัดกิจกรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 โดยใช้สถิติ	
Hotelling’s	T2

ผลการวิจัย
1.	ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ข้ัน	 วิชา
วิทยาศาสตร์	 เรื่องไฟฟ้า	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
3	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 83.79/79.17	 และ	
83.14/79.22	ตามลำาดับ	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ตั้งไว้	ดังตาราง	1

ตาราง 1	 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	เรื่องไฟฟ้า	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

การจัดการเรียนรู้
จำานวน
นกัเรยีน

ระหว่างเรียน (E
1
) 

เต็ม 100 คะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E
2
) 

เต็ม 30 คะแนน
E

1
 / E

2คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 32 83.79 83.79 23.75 79.17 83.79/79.17
แบบสืบเสาะหา
ความรู้	7	ขั้น 30 83.14 83.14 23.77 79.22 83.14/79.22

ตาราง 2	 ดชันปีระสทิธผิลของการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐานและการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	เรื่องไฟฟ้า	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

การจัดการเรียนรู้
จำานวน
นักเรียน

ผลรวมคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	(เต็ม	
30	คะแนน)	

ดัชนีประสิทธิผล	(E.I.)	
คะแนนรวม ก่อนเรียน หลังเรียน

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 32 960 276 760 0.7076
แบบสืบเสาะหา 
ความรู้	7	ขั้น 30 900 312 713 0.6819

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	

วิชาวิทยาศาสตร์	 เรื่องไฟฟ้า	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
3	มีค่าเท่ากับ	0.7076	และ0.6819	ตามลำาดับ	
ดังตาราง	2
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3.	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
การคิดแก้ปัญหาและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์	
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้	7	ขั้น	เรื่องไฟฟ้า	ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	3	ดังนี้

3 .1	 วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน	การคดิแกป้ญัหา	และเจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
ของเพียร์สัน	 (Pearson	 Product	 Moment	 
Correlation	Coefficient)	ดังตาราง	3

ตาราง 3	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดแก้ปัญหา	 และ 
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์

ความสัมพันธ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน
การคิดแก้ปัญหา เจตคติต่อวิทยาศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - .878** .846**

การคิดแก้ปัญหา - .895**

**มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01

3.2	เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	
การคิดแก้ปัญหา	 และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนทั้งสองกลุ่ม	 โดยใช้	 Hotelling’s	 T2	 ดัง
ตาราง	4

ตาราง 4	 การวิเคราะห์โดยใช้	Hotelling’s	T2

effect สถิติที่ทดสอบ value Hypothesis	df Error	df F p

วิธีสอน Hotelling’s	T2 0.004 3.000 58.000 0.069 0.976

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผล

สมัฤทธิท์างการเรยีน	การคิดแกป้ญัหาและเจตคติ
ต่อวทิยาศาสตร	์วชิา	วทิยาศาสตร	์เรือ่งไฟฟ้า	ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ระหว่างกลุ่มที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	และการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู	้7	ขัน้	
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1.	 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์	วิชา	วิทยาศาสตร์เรื่อง	ไฟฟ้า	
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้	7	ขั้น

1 .1 	 แผนการจั ดการ เ รี ยนรู้ 	 วิ ชา
วิทยาศาสตร์	 เรื่องไฟฟ้า	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	
ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 มี
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ประสิทธิภาพเท่ากับ	83.79/79.17	หมายความ
ว่า	 นักเรียนได้ค่าเฉลี่ยคะแนนจากการประเมิน
พฤติกรรมระหว่างเรียน	 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลงาน
และค่าเฉลี่ยคะแนนจากการทำาแบบทดสอบย่อย	
ทั้ง	11	แผน	คิดเป็นร้อยละ	83.79	และค่าเฉลี่ย
คะแนนจากการทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ	 79.17	
จากคะแนนเต็ม	 30	 คะแนน	 แสดงว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์	 75/75	 ที่ตั้งไว้	 การที่ผลการวิจัยปรากฏ
เช่นนี้	 เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานมีวิธีการเรียนรู้ที่เริ่มต้นด้วยการ
ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้า
ศึกษาหาความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ	 จากแหล่ง
วิทยาการที่หลากหลาย	 เพื่อนำามาใช้ในการแก้
ปญัหา	(วลัล	ีสตัยาศยั.	2547:	16-17)	โดยผูส้อน
อาจนำาผู้เรยีนไปเผชิญสถานการณป์ญัหาจรงิ	หรอื
ผู้สอนอาจจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา	
และฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา	แก้ปัญหา
ร่วมกันเป็นกลุ่ม	 ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
ในปัญหานั้นอย่างชัดเจน	 ได้เห็นทางเลือกและวิธี
การที่หลากหลายในการแก้ปัญหานั้น	รวมทั้งช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้	เกิดทักษะกระบวนการคิด
และกระบวนการแกป้ญัหาตา่งๆ	(ทศินา	แขมมณ.ี	
2554:	 137-138)	 อีกทั้งแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นได้ผ่าน
กระบวนการสร้างอย่างเป็นระบบและวิธีการที่
เหมาะสม	และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองการ
ตรวจสอบแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา	 ตลอดจนผู้
เชี่ยวชาญในการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ก่อนนำาไปทดลอง	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ	เฉลิมพล	ตามเมืองปัก	(2550:	33-34)	และ
งานวิจัยของสุรีย์พันธุ์	 พันธุ์ธรรม	 (2553:	 146-
147)	ที่พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน	 ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	
75/75	ที่ตั้งไว้

1 .2 	 แผนการจั ดการ เ รี ยนรู้ 	 วิ ชา
วิทยาศาสตร์	 เรื่องไฟฟ้า	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 
ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความ
รู้	 7	 ข้ัน	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 83.14/79.22	
หมายความว่า	 นักเรียนได้ค่าเฉลี่ยคะแนนจาก
การประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน	 ค่าเฉลี่ย
คะแนนผลงานและค่าเฉลี่ยคะแนนจากการ
ทำาแบบทดสอบย่อย	 ทั้ง	 11	 แผน	 คิดเป็นร้อย
ละ	 83.14	 และค่าเฉลี่ยคะแนนจากการทำาแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิด
เป็นร้อยละ	79.22	จากคะแนนเต็ม	30	คะแนน	
แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 75/75	 ที่ตั้งไว้	 การ
ที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้	 เนื่องมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	
เนน้การพฒันาความสามารถในการแกป้ญัหาดว้ย
วิธีฝึกให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้โดย
ผู้สอนตั้งคำาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการ
ทางความคิด	 หาเหตุผลจนค้นพบความรู้หรือ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง	
(สุวิทย์	 มูลคำา.	 2546:	 136)	 เน้นการถ่ายโอน
ความรู	้และใหค้วามสำาคญักบัการตรวจสอบความ
รู้เดิมของเด็ก	 ซึ่งทำาให้การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 (ประสาท	 
เนืองเฉลิม.	 2550:	 25-30	 ;	 อ้างอิงมาจาก	 
Eisenkraft.	2003:	56-59)	อกีทัง้แผนการจดัการ
เรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู	้7	ขัน้	ทีผู่ว้จิยัพฒันา
ข้ึนได้ผ่านกระบวนการสร้างอย่างเป็นระบบและ
วิธีการที่	 และได้ผ่าน	 กระบวนการกลั่นกรองการ
ตรวจสอบแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา	 ตลอดจนผู้
เชี่ยวชาญในการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ก่อนนำาไปทดลอง	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอาฬวี	ภิญโญดม	(2551:	72-101)	งานวิจัย
ของ	เฉลิมพล	ตามเมืองปัก	(2551:	119-127)	
งานวิจัยของ	รติพร	ศรีลาดเลา	(2551:	95-103)	
งานวิจัยของ	สุรีย์พันธุ์	พันธุ์ธรรม	(2553:	146-
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147)	และงานวิจัยของ	บัวเรือน	เศรษฐี	(2553:	
54-80)	 ที่พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้	 7	 ขั้นที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์	75/75	ที่ตั้งไว้

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้	 วิชาวิทยาศาสตร์	 เร่ืองไฟฟ้า	 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	 3	 ระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	พบว่า

2.1	 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 วิชา	
วิทยาศาสตร์	 เรื่อง	 ไฟฟ้า	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
3	 มีค่าเท่ากับ	 0.7076	 แสดงว่าผู้เรียนมีความ
ก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ	70.76	การ
ที่ปรากฏผลเช่นนี้	 อาจเนื่องจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 เป็นการจัด
สภาพการณ์ของการเรียนการสอนท่ีใช้ปัญหา
เป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามเป้าหมาย	 โดยผู้สอนอาจนำาผู้เรียนไปเผชิญ
สถานการณ์ปัญหาจริง	 หรือผู้สอนอาจจัดสภาพ
การณ์ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา	 และฝึกกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ปัญหา	แก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม	ซึ่ง
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั้นอย่าง
ชัดเจน	 ได้เห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลาย
ในการแกป้ญัหานัน้	รวมทัง้ช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิความ
ใฝรู่	้เกดิทกัษะกระบวนการคดิและกระบวนการแก้
ปัญหาต่างๆ	(ทิศนา	แขมมณี.	2554:	137-138)	
สอดคลอ้งกับผงานวจิยัของเฉลมิพล	ตามเมอืงปกั	
(2551:	119-127)	งานวิจัยของ	กนกวรรณ	แก้ว
ชารุณ	(2553:	75-106)	งานวิจัยของ	สุรีย์พันธุ์	
พันธุ์ธรรม	 (2553:	 146-147)	 ที่พบว่าค่าดัชนี
ประสทิธผิลของการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเปน็
ฐานมีค่าเท่ากับ	0.7940,	0.6547	และ0.7046	
ตามลำาดับ

2.2	 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	
วิชาวิทยาศาสตร์	 เรื่องไฟฟ้า	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
3	 มีค่าเท่ากับ	 0.6819	 แสดงว่าผู้เรียนมีความ
ก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ	 68.19	 ผล
ที่ปรากฏเช่นนี้	 อาจเนื่องจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 เน้นการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีฝึก
ให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้โดยผู้สอน
ตั้งคำาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทาง
ความคิด	หาเหตุผลจนค้นพบความรู้หรือแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง	 (สุวิทย์	
มูลคำา.	 2546:	 136)	 เน้นการถ่ายโอนการเรียน
รู้และให้ความสำาคัญกับการตรวจสอบความรู้เดิม
ของเดก็	ซึง่ทำาใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ	(ประสาท	เนอืงเฉลมิ.	
2550:	25-30	;	อา้งองิมาจาก	Eisenkraft.	2003:	
56-59)	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	อาฬวี	ภิญโญ
ดม	(2551:	72-101)	งานวิจัยของเฉลิมพล	ตาม
เมืองปัก	 (2551:	 119-127)	 งานวิจัยของรติพร	
ศรีลาดเลา	 (2551:	 95-103)	 งานวิจัยของสุรีย์
พันธุ์	 พันธุ์ธรรม	 (2553:	 146-147)	 งานวิจัย
ของบัวเรือน	เศรษฐี	(2553:	54-80)	ที่พบว่าค่า
ดชันปีระสทิธผิลของการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ
หาความรู้	7	ขั้น	มีคาเท่ากับ	0.7139,	0.8194,	
0.7281,	0.6946	และ0.6467	ตามลำาดับ

3.	 นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 การคิดแก้ปัญหา	 และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์	 ไม่แตกต่างจากนักเรียนที่เรียนโดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความ
รู้	 7	 ข้ัน	 การที่ผลปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องจาก	 ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	
เปน็การจดัสภาพการณข์องการเรยีนการสอนทีใ่ช้
ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามเป้าหมาย	 โดยผู้สอนอาจนำาผู้เรียนไป
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เผชญิสถานการณป์ญัหาจรงิหรือจดัสภาพการณใ์ห้
ผู้เรียนเผชิญปัญหา	และฝึกกระบวนการวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม	 ช่วยให้ผู้
เรยีนเกิดความเขา้ใจในปญัหานัน้อย่างชัดเจน	โดย
เห็นทางเลือกและวิธีการท่ีหลากหลายในการแก้
ปัญหานั้น	รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้	เกิด
ทกัษะกระบวนการคดิ	และกระบวนการแกป้ญัหา
ต่างๆ	(ทิศนา	แขมมณี.	2554:	137-138)	ช่วย
ให้ผู้เรียนเลือกสรรสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เกิดการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา	 ได้รับความรู้ใหม่
จากการศึกษาค้นคว้าด้วยการวิเคราะห์	 และแก้
ปัญหาที่เรียน	 มีความกระตือรือร้นต่อการเรียน	
เกิดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ	มีความมั่นใจ	กล้า
ที่จะเผชิญปัญหาและใช้หลักการแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผลรวมทั้งเป็นการฝึกฝนนิสัยรักการศึกษา
ค้นคว้า	 ซึ่งเป็นพฤติกรรมจำาเป็นของการเรียนรู้
ตลอดชีวิต	(กุลยา	ตันติผลาชีวะ.	2548:	79-80)	
และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู	้7	ขัน้	กเ็นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคัญเช่ือวา่การ
เรียนรู้เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียนเอง	 โดยครูเป็นผู้
กระตุ้น	อำานวยความสะดวก	และจัดสถานการณ์
ใหเ้หมาะสมกบัความรูเ้ดมิของผูเ้รยีน	เพือ่กระตุน้
ให้ผู้เรียนคิดและเช่ือมโยงความรู้เองจนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย	(สมบัติ	การจนรักพงศ์.	
2549:	3-4)	เน้นการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีฝึกให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้า
หาความรู้โดยผู้สอนตั้งคำาถามกระตุ้นให้ผู้เรียน
ใช้กระบวนการทางความคิด	 หาเหตุผลจนค้นพบ
ความรู้หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง
ด้วยตนเอง	 สรุปเป็นหลักการ	 เกณฑ์หรือวิธีการ
ในการแก้ปัญหาและสามารถนำาไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในการควบคุม	 ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หรือสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในสภาพการณ์ต่างๆ	
ได้อย่างกว้างขวาง	 (สุวิทย์	มูลคำา.	2546:	136)	
ในการดำาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยได้
ยึดขั้นตอนการสอนตามวิธีการสอนของทั้งสอง

วิธีอย่างถูกต้องตามขั้นตอน	 ทำาให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 มีความสุขในการเรียน	 และ
พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้	 7	 ขั้นเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาคำาตอบด้วย
ตนเอง	 ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การหาคำาตอบ	 ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถ
ทางสติปัญญา	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิด
แก้ปัญหาและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่าง
กัน	สอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมพล	ตามเมือง
ปัก	 (2551:	95-99)	ที่พบว่านักเรียนที่เรียนโดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	
7	 ข้ัน	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหา
เปน็ฐาน	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์
ต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์	 เรื่อง	 แรงและ
การเคลื่อนที่	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ไม่แตกต่าง
กัน	สอดคล้องกับ	สุรีย์พันธุ์	 พันธุ์ธรรม	 (2553:	
146-147)	 ท่ีพบว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	
ขั้น	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดแก้ปัญหา	
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 เรื่องสิ่ง
มีชีวิตกับระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ	 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	3	ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
1.	ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช้

1.1	 ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง	 2	
วิธี	ควรมีการวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมก่อน
ทำาการสอน	เช่น	ศึกษาและทำาความเข้าใจผู้เรียน	
จัดเตรียมสภาพแวดล้อม	 วัสดุ	 อุปกรณ์และสื่อ
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน	
กิจกรรมที่จัดให้ควรมีความหลากหลาย	 และใช้
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วิธีการเสริมแรง	 เพื่อจะทำาให้การจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูโ้ยใชป้ญัหาเปน็ฐาน	และการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	เป็นไปอย่าง
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

1.2	 ครูควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สดุและทั่วถึงทุกคนโดย
ให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ	 ในการ
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้	 เพื่อให้สามารถค้นพบ
ความรู้	สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

1.3	 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	
ผู้สอนควรควบคุมเวลาให้เป็นไปตามที่กำาหนดไว้
เพื่อที่จะสามารถ	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครบ
ทุกส่วนและทุกขั้นตอนของแผนการจัดการเรียนรู้

2.	ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวจิยัครัง้ตอ่ไป

2.1	ควรทำาการศกึษาการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ข้ัน	 ร่วมกับ
เทคนิคการสอนอื่นๆ	 และศึกษาตัวแปรอื่นๆเพิ่ม
เติม	 เช่น	 การคิดวิเคราะห์	 ความคิดสร้างสรรค์	
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

2.2	 ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	ในหน่วยการ
เรียนรู้อื่นๆ	 และในรายวิชาอื่นที่เหมาะสม	 เช่น	
คณิตศาสตร์	
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมี วิจารณญาณ
และเจตคติต่อการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ 4 MAT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามรูปแบบ CIPPA
The Comparison of Learning Achievement, Critical Thinking 
and Attitudes toward Learning for the Vocational Students 
Between 4 MAT and CIPPA Learning Activities
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ	 1)	 เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ	

4	MAT	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ	 CIPPA	 ให้มีประ	 สิทธิภาพ	 ตามเกณฑ์	 70/70	 
2)	เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองแบบ	3)	เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน	การคิดอยา่งมวีจิารณญาณ	และเจตคตติอ่การเรยีน	ระหวา่งการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม
รูปแบบ	4	MAT	และการจัดกิจ	กรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ	CIPPA	กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ชั้นที่	2	สาขางานสำารวจ	ห้อง	2/1และสาขางานก่อสร้าง	ห้อง	2/2	วิทยาลัย
เทคนิคสุรินทร์	 จำานวน	35	และ	32	คนตามลำาดับ	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster	Random	
Sampling)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	(1)	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ	4	MAT	และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ	CIPPA	จำานวน	8	แผน	แผนละ	2	ชั่วโมง	มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด	มีค่าตั้งแต่	4.70	ถึง	4.88	(2)	แบบทดสอบวัดผล	สัมฤทธิ์ทางการเรียน	เป็นข้อทดสอบ
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนก	(B)	รายข้อ	ตั้งแต่	0.27	ถึง	
0.50	 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	 เท่ากับ	 0.84	 และแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ซึ่งเป็น
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ	5	ตัว	เลือก	จำานวน	30	ข้อ	มีค่าความยากรายข้อ	ตั้งแต่	0.25	ถึง	0.78	มี
ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	ตั้งแต่	0.22	ถึง	0.67	และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	 เท่ากับ	0.89	(3)	แบบ
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วัดเจตคติต่อการเรียน	จำานวน	20	ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	ตั้งแต่	0.33	ถึง	0.78	และมีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ	 เท่ากับ	0.89	สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน	ได้แก่	Hotelling’s	T2	ผลการวิจัยปรากฏ	ดังนี้	1)	
ประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรมการเรยีน	รูต้ามรปูแบบ	4	MAT	และการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม
รูปแบบ	CIPPA	เรื่องแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ชั้นปีที่	2	มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ	72.28/71.24	และ	72.12/71.25	ตามลำาดับ	2)	ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ตามรูปแบบ	4	MAT	และการจัดกิจกรรมการเรียน	รู้ตามรูปแบบ	CIPPA	เรื่องแรงเฉือนและโมเมนต์
ดัด	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ชั้นปีที่	2	มีค่าเท่ากับ	0.4950	และ	0.4879	ตามลำาดับ	3)	นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ชั้นปีที่	2	ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ	4	MAT	และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ	 CIPPA	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และเจตคติต่อการเรียนไม่แตกต่างกัน	ดังนั้น	ครูจึงสามารถนำาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองแบบไป
ใชเ้ปน็แนวทางพฒันา	การจดักจิกรรมการเรยีนรู้	โดยคำานงึถงึความสามารถของนกัเรยีนแตล่ะคนเพือ่ให้
นักเรียนบรรลุผลตามความมุ่งหมายของรายวิชาที่ตั้งไว้

คำาสำาคัญ:	 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน,	การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ,	เจตคตติอ่การเรยีน,	การจดักจิกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบ	4	MAT,	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ	CIPPA

Abstract
This	study	aimed	to	1)	to	develop	plans	for	organization	of	4	MAT	learning	activities	

and	plans	for	organization	of	CIPPA	learning	activities	with	a	required	efficiency	of	70/70,	 
2)	to	find	out	effectiveness	indices	of	those	the	two	type	of	 learning	activities,	and	3)	to	
compare	 learning	 achievements,	 critical	 thinking,	 and	 attitudes	 toward	 learning	 between	
organization	of	4	MAT	learning	activities	and	organization	of	CIPPA	learning	activities.	The	
samples	were	second	year	Vocational	students	at	Surin	Technical	College	comprising	35	
persons	from	Survey	Room	2/1	and	32	persons	from	Building	Construction	Room	2/2.	
The	samples	were	selected	through	cluster	random	sampling.	The	instruments	used	in	the	
study	were	(1)	plans	for	organization	of	4	MAT	learning	activities	and	plans	for	organization	 
of	 CIPPA	 learning	 activities,	 each	 of	 which	 consisted	 of	 8	 lesson	 plans	 that	 covered	 
approximately	 2	 hours	 each–the	 two	 types	 of	 lesson	 plans	 were	 determined	 for	 
appropriateness	and	were	both	rated	“most	appropriate”	ranging	4.70-4.88	;	(2)	a	30-item	 
4-choice	 achievement	 test	 with	 discriminating	 powers	 (B)	 ranging	 0.27-0.50	 and	 
a	 reliability	 of	 0.84	 and	 a	 30-item	 5-choice	 test	 of	 critical	 thinking	 with	 difficulties	 
ranging	 0.25-0.78,	 discriminating	 power	 ranging	 0.22-0.67	 and	 a	 reliability	 of	 0.89,	 (3)	 
20-item	scale	on	attitudes	 toward	 learning	with	discriminating	powers	 ranging	0.33-0.78	 
and	 a	 reliability	 of	 0.89.	 Basic	 statistics	 used	 for	 analyzing	 the	 collected	 data	 were	 
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percentage,	mean,	and	standard	deviation	;	and	the	statistic	used	for	testing	hypotheses	
was	Hotelling’s	T2.	The	results	of	the	study	were	as	follows:	1)	The	efficiencies	plans	for	
organization	 of	 4	MAT	 learning	 activities	 and	 plans	 for	 organization	 of	 CIPPA	 learning	 
activities	 entitled	 Shear	 force	 and	 Bending	 moment	 for	 second	 year	 Vocational	 
students	 were	 72.28/71.24	 and	 72.12/71.25	 respectively.	 2)	 The	 efficiencies	 in	 dices	
of	organization	of	4	MAT	 learning	activities	 and	organization	of	CIPPA	 learning	activities	 
entitled	Shear	force	and	Bending	moment	for	second	year	Vocational	students	were	0.4950	
and	0.4879	respectively.	3)	The	students	who	learned	who	learned	using	organization	of	 
4	MAT	 learning	 activities	 and	 those	 who	 learned	 using	 organization	 of	 CIPPA	 learning	 
activities	 did	 not	 show	 a	 difference	 in	 learning	 achievement,	 critical	 thinking,	 and	 
attitudes	 toward	 learning	 entitled	 Shear	 force	 and	 Bending	moment	 for	 second	 year	 
Vocational	 students.	 Therefore,	 teachers	 could	 uses	 the	 plans	 for	 organization	 of	 
learning	 activities.	 However,	 they	must	 think	 of	 ability	 of	 individual	 students	 in	 order	 for	 
the	students	to	achieve	the	established	course	objectives.

Keywords:	Learning	 achievement,	 Critical	 thinking,	 Attitudes	 toward	 learning	 4	 MAT,	 
Learning	activities	and	CIPPA	learning	activities

บทนำา
วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้โดยมนุษย์ใช้

กระบวน	การสังเกต	สำารวจตรวจ	สอบ	และการ
ทดลองเก่ียวกับปรากฏการณธ์รรมชาต	ิและนำาผล
มาจัดระบบ	หลักการ	แนว	คิดและทฤษฎี	ตลอด
จนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และสื่อ	
สารเป็นของตนเอง	 เพื่อให้มีความสามารถในการ
คิดอย่างมีเหตุผลสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ	 โดยอาศัย
ความรู้วิทยาศาสตร์	 จินตนาการและศาสตร์อื่นๆ	
ร่วมด้วย	สามารถตัดสินใจอย่างมีเหตุผลนำาความ
รูไ้ปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาชีวติได้	(กรมวชิาการ.	
2545:	3)	

การสอนวชิากลศาสตรโ์ครงสร้าง	2	ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 สาขาวิชาการก่อสร้าง	
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์	 จากรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	ปีการศึกษา	2554	พบว่า	มีระดับ

ผลการเรียนผ่านเฉลี่ยเพียงร้อยละ	73.5	ซึ่งอยู่ใน
ระดับต่ำากว่าเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ	 ตั้งไว้ร้อยละ	 80	
ผู้วิจัยพบข้อมูลท่ีเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลทำาให้
คะแนนผล	สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำา	คือผู้สอนจะ
สอนตามหนังสือแบบเรียนและเป็นการบรรยาย	
นักเรียนมีแต่ความจำาในเนื้อหา	 ไม่สามารถนำา
ความรูไ้ปประยกุตใ์หเ้ขา้กบัวชิาอืน่ๆ	ได	้คร	ูผูส้อน
จึงควรศึกษาค้นหารูปแบบการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้
เรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างถูกรูปแบบ	 เป็นผู้ที่
คิดเป็นแก้ปัญหาเป็น	 เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียน	
(กิตติชัย	สุธาสิโนบล.	2545:	35)	ผู้วิจัยจึงสนใจ
ทีจ่ะศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	การคดิอยา่งมี
วจิารณญาณและเจตคตติอ่การเรยีนโดยใชก้ารจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูป	แบบ	4	MAT	ซึ่งเป็นก
ระ	บวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของ 
ผู้ เ รี ยน โดยคำ านึ ง ถึ ง ค ว ามรู้ สึ ก 	 ก า ร รั บ รู้ 	
ประสบการณ์	 ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้	 
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ความคดิและการกระ	ทำาเพ่ือสรา้งผล	งานแหง่การ
เรียนรู้อย่างหลากหลายและมีการพัฒนาสมองท้ัง
ซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุลส่งผลให้นักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน	เกิดความสุขกับการเรียน
ที่ได้รับประสบ	 การณ์ตรงจึงมีโอกาสประสบผล
สำาเร็จในการเรียนสูงขึ้น	 (สุนีย์	 เหมะประสิทธิ์.	
2543:	 48)	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ	 CIPPA	 เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึงและมากที่สุด	 ทั้ง
ทางร่างการกาย	 อารมณ์	 สังคม	 และสติปัญญา	
นักเรียนเกิดความสนใจกระตอืรอืรน้ในการทำางาน	
และสนุกสนานกับการเรียนสามารถเข้าใจเรื่อง
ที่เรียนได้ง่ายและชัดเจนขึ้น	 เพราะนักเรียนเป็น 
ผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	 ด้วยตนเอง	 (ทิศนา	
แขมมณี.	2542:	23)	

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้	 เรื่อง	 แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด	 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 ชั้นปีที่	 2	 โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ	4	MAT	และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ	 CIPPA	 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์	70/70	

2.	เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู	้เรือ่ง	แรงเฉอืนและโมเมนตดั์ด	
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ	ช้ันปทีี	่2	โดยการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ	4	MAT	และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ	CIPPA

3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ	 เจตคติ
ต่อการเรียน	 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ	 ชั้นปีที่	 2	 ระหว่างกลุ่มที่ได้	 รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ	4	MAT	กับกลุ่ม
ที่ได้รับการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ	
CIPPA

สมมติฐานของการวิจัย
นกัเรยีนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี	ชัน้

ปีที่	2	กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ	 4	MAT	 กับกลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบ	 CIPPAเรื่อง	 แรงเฉือน
และโมเมนต์ดัด	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและเจตคติต่อการเรียน	
แตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร	 ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 ชั้นปีที่	 2	
จำานวน	200	คน	จาก	6	ห้องเรียน	เป็นนักเรียน
ที่เรียนในสาขาวิชาการก่อสร้าง	 ประกอบ	 ด้วย	
3	 สาขางาน	 ได้แก่	 สาขางานก่อสร้าง	 สาขางาน
สำารวจ	 สาขางานโยธา	 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์	
อำาเภอเมือง	จังหวัดสุรินทร์	ภาคเรียนที่	2	ปีการ
ศึกษา	2555

กลุ่มตัวอย่าง	ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 ชั้นปีที่	 2	
จำานวน	 2	 ห้องเรียน	 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	
(Cluster	 Random	 Sampling)	 คือ	 นักเรียน
สาขางานสำารวจ	ห้อง	2/1	และสาขางานก่อสร้าง	
ห้อง	 2/2	 จากนั้นทำาการสุ่มวิธีสอน	 (random	 
assignment)	 ให้กับนักเรียนทั้ง	 2	 ห้องโดยการ
จับสลาก	 กำาหนดเป็นกลุ่มทดลอง	 1	 ใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูป	 แบบ	 4	MAT	 ได้แก่	
นักเรียนสาขางานสำารวจ	 ห้อง	 2/1	 จำานวน	 35	
คน	 และกลุ่มทดลอง	 2	 ใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบ	 CIPPA	 ได้แก่	 นักเรียนสาขา
งานก่อสร้าง	ห้อง	2/2	จำานวน	32	คน	
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	 แผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัด
กจิกรรมการเรียนรูต้ามรปูแบบ	4	MAT	กบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรูต้ามรปูแบบ	CIPPA	รปูแบบละ	
8	แผน	แผนละ	2	ชั่วโมง	ซึ่งได้ผ่านการประเมิน
ความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญแล้วอยู่ในระดับ
มากที่สุด	มีค่าตั้งแต่	4.70	ถึง	4.88

2. แบบทดสอบ มีทั้งหมด 2 ชุด

2.1	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	เป็นแบบปรนัยชนิดเลือก	ตอบ	4	ตัวเลือก	
จำานวน	30	ขอ้	มค่ีาอำานาจจำาแนก	ตัง้แต	่0.27	ถงึ	
0.50	มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.84	

2.2	 แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ	แบบปรนัยชนิดเลอืกตอบ	5	ตวัเลอืก	
จำานวน	30	ข้อ	มีค่าความยากรายข้อ	ตั้งแต่	0.25	
ถงึ	0.78	มคีา่อำานาจจำาแนกรายขอ้	ต้ังแต่	0.22	ถงึ	
0.67	และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.89

3.	แบบวัดเจตคติต่อการเรียน	ชนิดมาตร
ส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จำานวน	20	ข้อ	มีค่า
อำานาจจำาแนกรายข้อ	ตั้งแต่	0.33	ถึง	0.78	และ
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.89

การดำาเนินการวิจัย

1.	 ทดสอบก่อนเรียน	 (Pre-test)	 โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่องแรง
เฉือนและโมเมนต์ดัด	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยทดสอบ
กับกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่ม

2.	ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูป	 แบบ	 4	
MAT	 และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูป
แบบ	CIPPA	กับนักเรียนกลุ่มทดลอง	1	และ	2	
ตามลำาดับ

3.	 ทดสอบหลังเรียน	 (Post-test)	 ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นชุด
เดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน	 แล้วทดสอบ

ด้วยแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	
และแบบวัดเจตคติต่อการเรียน	เมื่อสิ้นสุดการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้

4.	 นำาข้อมูลที่ ได้จากการทดลองกับ
นักเรียนทั้งสองกลุ่มไปทำาการตรวจวิเคราะห์ทาง
สถิติเพื่อสรุปผลการทดลองตามความมุ่งหมาย
การวิจัยต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
1.	วเิคราะหห์าประสทิธภิาพของแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบ	 4	MAT	 และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบ	 CIPPA	 เรื่องแรงเฉือน
และโมเมนต์ดัด	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ชั้น
ปีที่	2	ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	70/70	โดย
ใช้สถิติพื้นฐาน	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน	 และใช้สูตร	 E1/E2	 ในการหา
ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	

2.	 วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ทั้ง	 2	 วิธีโดยใช้สูตร
คำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล	(E.I.)	

3.	 นำาคะแนนที่ได้ไปตรวจสอบข้อตกลง
เบื้องต้น	 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และ
เจตคติต่อการเรียน	 โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน	 (Pearson	 Product	Moment	
Correlation	Coefficient)	

4.	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณและเจตคตติอ่การเรยีน	
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 ชั้นปี
ที่	2	ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูป
แบบ	4	MAT	และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ	 CIPPA	 โดยใช้สถิติวิธีทางการวิเคราะห์
พหุคูณ	(Hotelling’s	T2)	
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ผลการวิจัย
1.	ประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรม

การเรียนรู้	 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูป
แบบ	4	MAT	และการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามรปู
แบบ	CIPPA	เรือ่งแรงเฉอืนและโมเมนตด์ดั	ระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ชั้นปีที่	2	มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ	 72.28/71.24และ	 72.12/71.25	 ตาม
ลำาดับ	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้	 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ตาม 

รูปแบบ	 4	MAT	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบ	CIPPA	เรื่องแรงเฉือนและ	โมเมนต์
ดัด	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ชั้นปีที่	2	มีค่า
เท่ากับ	0.4950	และ	0.4879	ตามลำาดับ

3.	นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	
ช้ันปีที่	 2	 ที่เรียน	 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามรปูแบบ	4	MAT	และการจดักจิกรรมการเรยีน
รู้ตามรูปแบบ	 CIPPA	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณและเจตคตติอ่การเรยีน	
ไมแ่ตกตา่งกนั	ดงัตาราง	1	ตาราง	2	และตาราง	3

ตาราง 1	 แสดงการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่	สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	การคดิ
อย่างมีวิจารณญาณ	และเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม	

ตัวแปร

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนรู้ตามแบบ	4MAT การเรียนรู้ตามแบบ	CIPPA

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน
N S.D. S.D. N S.D. S.D.

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 35 12.91 2.72 21.37 2.28 32 13.16 3.00 21.37 1.77

การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 35 8.97 0.86 16.74 1.79 32 9.19 0.90 17.09 1.47

เจตคติ
ต่อการเรียน 35 35.83 1.18 72.77 1.82 32 33.03 4.84 72.78 1.52

จากตาราง	 1	 พบว่า	 นักเรียนที่เรียน
เรื่อง	 แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด	 โดยใช้การเรียน
รู้ตามรูปแบบ	 4	MAT	 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน	 เท่ากับ	 21.37	 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน	เท่ากับ	2.28	ค่า	เฉลี่ยคะแนนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ	เท่ากับ	16.74	ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน	เทา่กบั	1.79	และค่าเฉลีย่เจตคติต่อ
การเรียน	เท่ากับ	72.77	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

เท่ากับ	1.82	นักเรียนที่เรียนเรื่อง	แรงเฉือนและ
โมเมนต์ดัด	โดยใช้การเรียนรู้ตามรูปแบบ	CIPPA	
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
เท่ากับ	 21.37	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 เท่ากับ	
1.77	ค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	
เท่ากับ	 17.09	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 เท่ากับ	
1.47	 และค่าเฉลี่ยเจตคติต่อการเรียน	 เท่ากับ	
72.78	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	เท่ากับ	1.52	
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ตาราง 2	 แสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	การคดิอยา่งมวิีจารณญาณ	และเจตคติ
ต่อการเรียน

ความสัมพันธ์
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

เจตคติ
ต่อการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - .627** .645**

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ - .452**

เจตคติต่อการเรียน -

**มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

จากตาราง	2	พบว่า	ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และเจตคติต่อ
การเรียน	มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01	 ดังนั้น	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และเจตคติต่อการ
เรียน	 จึงมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์แบบ
หลายตัวแปร	(Hotelling’s	T2)	

ตาราง 3	 ผลการทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และ	
เจตคติต่อการเรียน	โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ	4	MAT	กับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบ	CIPPA	(Hotelling’s	T2)	

สถิติทดสอบ Value Hypothesis	df Error	df F Sig.

Pillai’s	Trace .019 3.000 63.000 .407 .749

WiLks’Lambda .981 3.000 63.000 .407 .749

Hotelling’s	Trace .019 3.000 63.000 .407 .749

Roy’s	Largest	Root .019 3.000 63.000 .407 .749

จากตาราง	3	พบว่า	ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และ	 เจตคติ
ต่อการเรียน	 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม 

รปูแบบ	4	MAT	กบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม
รูปแบบ	CIPPA	ไม่แตกต่างกัน	
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อภิปรายผล
จากการวิจัย	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
เจตคติตอ่การเรยีน	เรือ่งแรงเฉอืนและโมเมนตด์ดั	
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 ชั้นปีที่	 2	 ระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ	 4	 MAT	
และการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามรปูแบบ	CIPPA	
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1 .	 ผลของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้	 เรื่อง	 แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด	 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 ชั้นปีที่	 2	 โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ	 4	 MAT	 ที่ผู้
วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ	 72.28/71.24	
หมายความว่า	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เร่ือง	
แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด	โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบ	4	MAT	ทำาให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ระหว่างเรียนเฉลี่ยร้อยละ	 72.28	 ถือเป็น
ประสิทธิภาพของกระบวนการ	และทำาให้นักเรียน
มีผลการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ	 71.24	 ถือ
เป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์	 (ไชยยศ	 เรือง
สุวรรณ.	 2551:	 127-128)	 เป็นไปตามเกณฑ์	
70/70	 ซึ่งจากผลการ	 วิจัยข้างต้น	 70	 ตัวแรก	
(E1)	 คือ	 นักเรียนทั้งหมดได้ค่าเฉลี่ยจากคะแนน
ประเมินการตรวจผลงาน	 การสังเกตพฤติกรรม
การทำางานกลุ่ม	 และแบบทดสอบประจำาเนื้อหา
ย่อย	 ประกอบกิจกรรมการเรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ	 4	 MAT	 เรื่อง
แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด	 คิดเป็นร้อยละ	 72.28	
ส่วน	 70	 ตัวหลัง	 (E2)	 คือนักเรียนทั้งหมดได้
คะแนนเฉลีย่จากการทำาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน	เรื่อง	แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด	คิด
เป็นร้อยละ	 71.24	 ถือว่าเป็นประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์	แสดงว่า	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	เรื่อง
แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด	 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ	 ชั้นปีที่	 2	 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามรูปแบบ	4	MAT	มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน	70/70	ที่กำาหนดไว้

ส่วนผลของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้	 เรื่อง	 แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด	 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 ชั้นปีที่ 	 2	 โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ	 CIPPA	 ที่ 
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ	 72.12/71.25	
หมายความว่า	การจดักิจกรรมการเรยีนรู	้เรือ่ง	แรง
เฉอืนและโมเมนตด์ดั	โดยการจดักจิกรรมการเรยีน
รูต้าม	CIPPA	ทำาใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูร้ะหว่าง
เรยีนเฉลีย่รอ้ยละ	72.12	ถอืเปน็ประสทิธภิาพของ
กระบวนการ	และทำาใหน้กัเรยีนมผีลการเรยีนหลงั
เรียนเฉลี่ยร้อยละ	 71.25	 ถือเป็นประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์	 (ไชยยศ	เรืองสุวรรณ.	2551:	127-
128)	 เป็นไปตามเกณฑ์	 70/70	 ซึ่งจากผล
การวิจัยข้าง	 ต้น	 70	 ตัวแรก	 (E1)	 คือนักเรียน
ทั้งหมดได้ค่าเฉลี่ยจากคะแนนประเมินการตรวจ
ผลงาน	 การสังเกตพฤติกรรมการทำางานกลุ่ม	
และแบบทดสอบประจำาเนื้อหาย่อย	 ประกอบ
กิจ	 กรรมการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบ	 CIPPA	 เรื่องแรงเฉือนและโมเมนต์
ดัด	คิดเป็นร้อยละ	72.12	ส่วน	70	ตัวหลัง	(E2)	
คือนักเรียนทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ยจากการทำา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่อง
แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด	 คิดเป็นร้อยละ	 71.25	
ถือว่าเป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์	แสดงว่า	การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้	เรื่องแรงเฉือนและโมเมนต์
ดัด	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 ชั้นปีที่	 2	 โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ	CIPPA	มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	 70/70	 ที่
กำาหนดไว้	

การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้	 อาจเนื่อง	
มาจาก	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่องแรงเฉือน
และโมเมนต์ดัด	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ชั้น
ปีที่	 2	 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ	
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4	MAT	และการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามรปูแบบ	
CIPPA	 ได้พัฒนาขึ้นตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	
โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารหลักสูตร	 คู่มือการ
จดักจิกรรมการเรยีนรู	้เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบั
การใช้หลักสูตร	 การวิเคราะห์เนื้อหา	 เทคนิคการ
จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายตลอดจนการวัด	 และ
ประเมินผลอย่างละเอียดแบ่งสาระการเรียนรู้เป็น	
8	แผน	จำานวน	16	ชั่วโมง	และศึกษาวิธีการสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีมีแนวการจัดการเรียน
รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 คำานึงถึงความแตกต่าง
ของผู้	 เรียน	เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน	
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ	 4	 MAT	
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้
เรียนเป็นศูนย์กลาง	 และเป็นการพัฒนาแนว	 คิด
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งที่
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองช่วยส่งเสริมผู้
เรียนให้มีคุณลักษณะ	 เก่ง	 ดี	 มีสุข	 โดยลำาดับขั้น
ตอนการเรียนรู้ที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวตาม
วัฏจักรการเรียนรู้ที่เลียนแบบสมองของมนุษย์
สามารถ	 ทำาให้ผู้เรียนที่มีลักษณะการเรียนรู้ที่
แตกต่างกัน	 (Learning	 Style)	 มีการศักยภาพ
ของตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว	 
ผู้เรียนและผู้สอนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดซ่ึง
กันและกันได้	 เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วม
มือร่วมใจ	 มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย	 เกิด
การเรียนรู้ตามสภาพจริงที่มีสื่อที่ทัน	 สมัยและมี
การประเมินผลตามสภาพจริง	 ซึ่งสอดคล้องกับ	
ไผท	สิทธิสุนทร	 (2543:	23)	กล่าวว่าการเรียน
รู้แบบ	 4	 MAT	 เป็นการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องและคำานึงถึงการทำางานของระบบ
สมอง	 เป็นวิธีที่ดำาเนินไปตามธรรมชาติ	 โดยที่
ครูไม่จำาเป็นต้องมีความชำานาญพิเศษแต่อย่าง
ใดแต่สามารถทำาให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียน
รู้ที่สนุกสนานเต็มศักยภาพของผู้เรียน	 ส่งผลให้ 
ผูเ้รยีนมทีศันคตทิีดี่ต่อการเรียน	และเกดิการเรียนรู้
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองไมรู่จ้บ	การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

ตามรูปแบบ	CIPPA	 เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
มสีว่นรว่มในกจิกรรมอยา่งทัว่ถงึและมากทีส่ดุ	ทัง้
ทางร่างการกาย	 อารมณ์	 สังคม	 และสติปัญญา	
จึงทำาให้นักเรียนเกิดความสนใจ	 กระตือรือร้นใน
การทำางาน	 และสนุกสนานกับการเรียนสามารถ
เข้าใจเรื่องที่เรียนได้ง่ายและชัดเจนขึ้น	 เพราะ
นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	 ด้วย
ตนเอง	สอดคล้องกับแนวคิดของ	(ทิศนา	แขมมณี	
2542:	 23)	 ที่กล่าวว่าควรจัดการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างทั่วถึงและมากที่สุดเท่าที่จะทำาได้	 การ
ที่ผู้เรียนมีบทบาทเป็นผู้กระทำารับผิด	ชอบต่อการ
เรียนรู้ของตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพร้อม	
และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน	 เรียนอย่างมี
ชีวิตชีวา	 ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและ
ครู	 ทั้งในรูปแบบการกระทำาความรู้สึกและความ
คิดได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันเพื่อขยายความรู้ของตนให้กว้างขึ้นช่วย
กันทำางาน	 และอาศัยทักษะ	 กระบวนการต่างๆ	
ในการค้นคว้าหาความรู้	 ตลอดจนสร้างความรู้
ด้วยตนเอง	 สามารถสร้างสรรค์เป็นผลงานออก
มาได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถ	 ความสามัคคี	
ความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดความภาคภูมิ	 ใจใน
กลุ่มของตนเองจากการทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม	
นักเรียนรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมาก
ขึ้นทำาให้มีการปรับพฤติกรรมต่างๆ	 ให้เหมาะสม
เพื่อสามารถอยู่ร่วมกันและทำา	 งานร่วมกันอย่าง
มีความสุข	 นักเรียนได้ประสบการณ์ที่ใกล้เคียง
กับสภาพความเป็นจริง	สามารถนำาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำาวันได้	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	
สชุญัญา	นนทค์ำาวงศ	์(2552:	81)	พบว่าแผน	การ
จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนววัฏจกัรการเรยีนรู	้4	
MAT	กลุม่สาระวทิยาศาสตร	์เรือ่ง	วฏัจกัรของสาร	
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 ช้ันปีท่ี	
2	มีประสิทธิภาพ	84.53/82.44	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่กำาหนด	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สลักจิตร	 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 130 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน–มิถุนายน พ.ศ. 2557

สขุชว่ย	(2551:	132)	พบวา่แผนการจดัการเรยีนรู	้
วชิาวทิยาศาสตรพ้ื์นฐาน	เรือ่งชีวติและสิง่แวดลอ้ม	
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่	 1	 ด้วย
การประยุกต์กิจกรรมการเรียนรู้	 4	MAT	 กับผัง 
มโนทัศน์	มีประสิทธิภาพ	เท่ากับ	81.88/76.33	
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด	 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ	 อาฬวี	 ภิญโญดม	 (2551:	 101)	 พบว่า 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้	 4	MAT	 เรื่อง	 พันธุกรรม	 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มี
ประสิทธิภาพ	 79.17	 /77.17	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
ที่กำาหนด	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 พิสุทธิ์	 
ชุมเดชะ	 (2551:	 105)	 พบว่าแผนการเรียน
รู้แบบ	 CIPPA	 วิชาเขียนแบบก่อสร้าง	 1	 เรื่อง
การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ	 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง	 ช้ันปี ท่ี	 1	 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ	 82.78/81.50	 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กำาหนด	

2.	คา่ดชันีประสทิธิผลของการจดักจิกรรม
การเรียนรู้	 เรื่อง	แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด	ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 ชั้นปีที่	 2	 โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูป	แบบ	4	MAT	ผลการ
วจัิยพบวา่	คา่ดชันปีระสทิธผิลของการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ตามรูป	แบบ	4	MAT	เท่ากับ	0.4950	
หรือคิดเป็นร้อยละ	 49.50	 แสดงว่านักเรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้หรือมีคะแนนผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	49.50	และ
ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบ	CIPPA	เท่ากับ	0.4879	หรือคิดเป็น
รอ้ยละ	48.79	แสดงวา่นักเรยีนมคีวามกา้วหน้าใน
การเรียนรู้หรือมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	48.79	

การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเนื่อง
มาจาก	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	เรื่อง	แรงเฉือน
และโมเมนต์ดัด	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ชั้น

ปีที่	2	ผู้วิจัยได้นำากิจ	กรรมให้นักเรียนได้เรียนโดย
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะประกอบด้วย	ผลการ
เรียนรู้	 ใบกิจกรรม	 แบบฝึกทักษะ	 และการบ้าน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ	 4	
MAT	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ	
CIPPA	 ซึ่งนักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองจริง	 โดย
ผ่านกระบวนการกลุ่ม	 มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันทำาให้
บรรยากาศในการเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้	โดยครูมี
บทบาทหน้าที่เป็นเพียงผู้กำากับ	ดูแล	ชี้แจง	เป็นที่
ปรึกษา	 เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้ของรอเจอร์ส	 (ทิศนา	 แขมมณี.	
2548:	 70	 ;	 อ้างอิงมาจาก	 Rogers.)	 ที่กล่าว
ว่า	 มนุษย์จะสามารถพัฒนาตนเองได้ดีหากอยู่ใน
สถาน	 การณ์ที่ผ่อนคลายและเป็นอิสระ	 การจัด
บรรยากาศที่ผ่อนคลายเอื้อต่อการเรียนรู้โดยครู
ช่วยชี้แนะและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของโนลส์	
ที่กล่าวว่า	 ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้มาก	 หากมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 (กิดานันท์	 มลิทอง.	
2536:	187-191)	จากดัชนีประสิทธิผล	จะเห็น
ว่าการจัดการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพ	 ช่วยให้นักเรียนมีความก้าวหน้า	
และพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มข้ึนอย่างมีประสิทธิผล	
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สลักจิตร	 สุขช่วย	
(2551:	132)	พบวา่ดชันปีระสทิธผิลของ	แผนการ
จัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	 เรื่องชีวิต
และสิ่งแวดล้อม	ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่	 1	ด้วยการประยุกต์กิจกรรมการเรียนรู้	 4	
MAT	กับผังมโนทัศน์	มีค่าเท่ากับ	0.53	ซึ่งแสดง
ว่า	 นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	 53	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 พิสุทธิ์	 
ชุมเดชะ	 (2551:	 105)	 พบว่า	 ดัชนีประสิทธิ	
ผลของแผนการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 วิชาเขียน
แบบก่อสร้าง	 1	 เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ออกแบบ	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ชั้น
ปีที่	1	มีค่าเท่ากับ	0.4691	ซึ่งแสดงว่านักเรียนมี
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ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพ่ิมขึน้รอ้ยละ	46.91	

3.	นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	
ชั้นปีที่	2	ที่เรียน	โดยการจัดกิจ	กรรมการเรียนรู้
ตามรปูแบบ	4	MAT	และการจดักจิกรรมการเรยีน
รู้ตามรูปแบบ	 CIPPA	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและเจตคติต่อการ
เรียนไม่แตกต่างกัน	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	การจัด
กจิกรรมการเรยีนรูต้ามรปูแบบ	4	MAT	และการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูต้ามรปูแบบ	CIPPA	เปน็รปูแบบ 
การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็สำาคัญ	มขีัน้ตอน 
การจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน	 เป็นระบบนอกจากนี้ 
การจัดการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบ	 ครูผู้	 สอนได้จัด
เตรยีมกจิกรรมทีม่สีว่นในการพัฒนาสติปญัญาของ
ผูเ้รยีน	เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่ง
ที่เรียนอย่างแท้จริง	 ขั้นตอนของการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูท้ีมี่ความสำาคญัตอ่การพัฒนาสตปิญัญา
ของผู้เรียน	 ในกิจกรรมของการจัดการเรียนรู้ตาม
รูป	 แบบ	 CIPPA	 ได้แก่	 การทบทวนความรู้เดิม	
การศึกษาทำาความเข้าใจข้อมูล	 ความรู้ใหม่	 และ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม	 การสรุปและ
จัดระเบียบความรู	้และการใหผู้เ้รยีนได้ปฏิบตัติาม
ความรู้ที่ได้รับ	 ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวนั้นได้เน้นหลัก
การสร้างความรู้	 โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
ได้ทำากิจกรรมด้วยตนเอง	 เพื่อให้มีประสบการณ์
หรือข้อมูลใหม่	 มีการคิดวิเคราะห์	 ลงมือปฏิบัติ	
เชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลเดิมตามกระบวนการ	 ของ
สมองหรือสติปัญญา	 ซึ่งการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ไดเ้รยีนรูท้กุกจิกรรมนัน้	ไมย่ากเกนิไปสำาหรบัการ
ทำาความเขา้ใจในการเช่ือมโยงความรูใ้หมก่บัความ
รู้เดิมและมีกิจกรรมที่หลากหลาย	 โดยต้องอาศัย
เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ	 เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
ที่มีความสามารถต่างกันได้เรียนรู้	 และมีความ
เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนไปพร้อมๆกัน	 ครูผู้สอนจะ
มีข้อมูลเก่ียวกับความ	 รู้เดิมของผู้เรียน	 จึงทำาให้
จดักิจกรรมไดเ้หมาะสมและวเิคราะหไ์ด้วา่สว่นใด

เป็นจุดสำาคัญที่ผู้เรียนต้องสังเกตในเนื้อหาสาระที่
เรยีนเพือ่ทำาใหผู้เ้รยีนเกดิความรูค้วามเขา้ใจทีต่รง
กนั	โดยหลกีเลีย่งการบรรยาย	หรอืบอกคำาตอบใน
ทันทีแต่จะใช้วิธีการตั้งประเด็นคำาถามที่ท้าทาย
ความคดิแลว้ใหผู้เ้รยีนวเิคราะหค์น้หาคำาตอบหรอื
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีความ
เขา้ใจและมเีจตคตติอ่การเรยีน	สำาหรบัขัน้ตอนของ
การจัดกิจกรรมการเรียน	รู้ตามรูปแบบ	4	MAT	ที่
มีความสำาคัญต่อการพัฒนาสติปัญญาของผู้เรียน
นั้น	 ได้แก่	 การสร้างประสบการณ์	 การวิเคราะห์
ประสบการณ์	การพัฒนาความรู้ความคิด	การให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามแนวคิดที่ได้เรียนรู้	 และการ
วิเคราะห์ผลงาน	 ซึ่งการสร้างประสบการณ์	 และ
การวเิคราะหป์ระสบการณ	์เปน็ขัน้ตอนทีม่กีารจดั
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงประสบ	 การณ์ด้วย
ตนเองและใชเ้ทคนคิการอภปิรายรว่มกนั	การเขยีน
แผนผังความคิดเพื่อวิเคราะห์ประสบการณ์หรือ
ขอ้มลูความรูท้ีเ่รยีน	ซึง่ผูเ้รยีนทีถ่นดัจนิตนาการจะ
ได้รับการพัฒนาทางสติปัญญาอย่างเต็มที่	 เพราะ
เปน็กิจกรรมการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกับลกัษณะการ
เรียนรู้ของตน	 ส่วนผู้เรียนที่ถนัดการวิเคราะห์จะ
เริม่ตน้มบีทบาทตอ่การเรยีนรู	้จากการสงัเกตแลว้
นำาไปสูค่วามคดิรวบยอดในขัน้ตอนของการพฒันา
ความรู้ความคิด	 โดยครูผู้	 สอนได้จัดกิจกรรมให้ 
ผู้เรียนได้ค้นหา	เปรียบเทียบ	จัดลำาดับ	วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่เรียน	 ส่วนผู้เรียนที่
ถนัดการใช้สามัญสำานึกเมื่อมีความคิดรวบยอดใน
เนือ้หาทีเ่รยีนแลว้จะเริม่ลงมอืปฏบิตัแิละมบีทบาท
สำาคัญต่อกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนของการ
ปฏิบัติตามแนวคิด	 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนทำา
ใบงานและปฏบิตักิจิกรรมกลุม่เพือ่แก	้ปญัหาตาม
ที่กำาหนด	 ในขณะที่ผู้เรียนที่ถนัดการปรับเปลี่ยน
จะมีบทบาทสำาคัญที่สุดต่อการเรียนรู้ในขั้นตอน
ของการวิเคราะห์ผลงานและเชื่อมโยงความรู้ไป
ใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆได้	ซึ่งจะเห็นได้ว่า	ผู้เรียน
ทุกคนที่มีลักษณะการเรียนรู้แตกต่างกันจะได้รับ
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การพัฒนาทางสติปัญญาของตนเองอย่างเต็มที่	
ตามลกัษณะการเรยีนรูข้องตนเอง	ถงึแมว้า่ในบาง
ขั้น	 ตอนที่มีกิจกรรมต่างไปจากลักษณะการเรียน
รู้ของตน	 แต่ผู้เรียนก็จะได้รับการพัฒนาจุดอ่อน
ในเวลานั้นด้วย	 และมีโอกาสแสดงออกถึงจุดแข็ง
เมื่อกิจกรรมการเรียนรู้เปลี่ยนไปและสอดคล้อง
กับลักษณะการเรียนรู้ของตนจากเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น	จะเห็นได้วา่การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม 
รปูแบบ	4	MAT	และการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบ	
CIPPA	 สามารถพัฒนาสติปัญญาของนักเรียนได้
และส่งผลให้นักเรยีนระดับประกาศนยีบตัรวชิาชีพ	
ทั้งสองกลุ่ม	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ	 และเจตคติต่อการเรียน	 ไม่
แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย

ไปใช้

1.1	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	เรื่อง	แรง
เฉอืนและโมเมนตดั์ด	โดยการจดักจิกรรมการเรยีน
รู้ตามรูปแบบ	 4	MAT	 และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบ	CIPPA	สามารถพัฒนาการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและเจตคติต่อการเรียน	 ของ
ผู้เรียนได้ดีเพราะ	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ	4	MAT	เป็นการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งและคำานงึถงึการทำางานของระบบสมอง	
เปน็วธิทีีด่ำาเนินไปตามธรรมชาต	ิการเรยีนรูท้ีส่นกุ	
สนานเต็มศักยภาพของผู้เรียน	 ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ทศันคตทิีด่ตีอ่การเรยีน	และเกดิการเรยีนรูไ้ด้อย่าง
ต่อเน่ืองไม่รู้จบ	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามรูปแบบ	CIPPA	 เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้

มสีว่นรว่มในกจิกรรมอยา่งทัว่ถงึและมากทีส่ดุ	ทัง้
ทางร่างการกาย	อารมณ์	สังคม	และสติปัญญาจึง
ทำาให้นักเรียนเกิดความสนใจ	กระตือรือร้นในการ
ทำา	งานและสนกุสนานกบัการเรยีนสามารถเขา้ใจ
เรื่องที่เรียนได้ง่ายและชัดเจนขึ้น	 เพราะนัก	 เรียน
เป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	ด้วยตนเอง	

1.2	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูป
แบบ	 4	 MAT	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบ	 CIPPA	 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 คำานึงถึงความแตกต่างของ 
ผู้เรียน	 ดังนั้นครูผู้สอนต้องรู้จักผู้เรียนเป็นราย
บุคคล	 เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลาก
หลายให้สอดคล้องกับความต้องการ	 ความถนัด	
และศักยภาพของผู้เรียน

1.3	 ครูผู้สอนควรจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้	 จัด	 เตรียม
สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม	ช่วยเหลือดูแลผู้เรียนให้
มกีารพฒันาการเรยีนรูร้วม	ทัง้การประเมนิผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป

2.1	 ควรมีการทดลองใช้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้	 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูป
แบบ	4	MAT	และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ	CIPPA	ในกลุ่มอื่นๆ	เพื่อพัฒนาความคิด
สรา้งสรรค	์การคดิอยา่งมวีจิารณญาณและเจตคติ
ต่อการเรียนของนักเรียนในลำาดับต่อไป

2.2	ควรมกีารศกึษาจากปจัจยัเชงิสาเหตุ
ดา้นอืน่ๆ	ทีส่ง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	การ
คดิอยา่งมวีจิารณญาณและเจตคตติอ่การเรยีน	ใน
ระดับชั้นอื่นๆ
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิด
วิเคราะห ์และการใหเ้หตผุลทางคณติศาสตร ์เรือ่งความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบั 
จำานวนจรงิ ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 ระหวา่งการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI และแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
Comparisons of Learning Achievement, Analytical Thinking 
Abilities, and Mathematical Reasoning of Mathayomsuksa 2 
Students Entitled “Basic knowledge on Real Number” between 
Cooperative Learning Activities with TAI Technique and 7-E 
Inquiry Learning Activities

ธัญญารัตน์ เจริญศิร1, พิศมัย ศรีอำาไพ2, ประภาส ผิวอ่อน3 

Thanyarat Charoensiri1, Pissamai Sri-Ampai2,  Prapart Pue-on3 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ	 1)	 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมือเทคนิค	 TAI	 และแบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่อง	
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำานวนจริง	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 75/75	
2)	 ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองแบบ	 3)	 เปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ระหว่างกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 TAI	 และแบบ
สืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ห้อง	 2/4	 และ
ห้อง	 2/5	 โรงเรียนสวายวิทยาคาร	 จำานวน	 32	 และ	 34	 คนตามลำาดับ	 ซึ่งได้มาโดยการ
สุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster	 Random	 Sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 (1)	 แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 TAI	 กับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 
7	ขั้น	แบบละ	10	แผน	แผนละ1	ถึง	2	ชั่วโมง	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง	2	แบบ	(2)	
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ	มีค่า

1	 นิสิตระดับปริญญาโท	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
2	 รองศาสตราจารย์	ดร.คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	 อาจารย์	ดร.คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อำานาจจำาแนก	(B)	ตั้งแต่	0.23	ถึง	0.88	มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(r
cc
)	เท่ากับ	0.89	(3)	แบบทดสอบวัด

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ	มีค่าความ
ยาก	(p)	ตัง้แต	่0.20	ถงึ	0.46	มคีา่อำานาจจำาแนก	(r)	ตัง้แต	่0.20	ถงึ	0.80	มคีวามเช่ือมัน่ทัง้ฉบับ	
(KR-20)	เท่ากับ	0.82	(4)	แบบทดสอบวัดการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	แบบปรนัยชนิดเลือก
ตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	20	ข้อ	มีค่าความยาก	(p)	ตั้งแต่	0.25	ถึง	0.43 มีค่าอำานาจจำาแนก	(r)	
ตั้งแต่	0.27-0.68	มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(KR-20)	เท่ากับ	0.80	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	
ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 ร้อยละ	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปร
พหุคูณ	(Hotelling’s	T2)	ผลการวิจัยปรากฏ	ดังนี้	

1)	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	TAI	และแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	เรื่อง	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำานวนจริง	กลุ่มสาระการ
เรยีนรูค้ณติศาสตร	์ชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	มปีระสิทธิภาพเทา่กับ	81.03/78.13	และ	81.64/77.35	
ตามลำาดับ	 2)	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 TAI	 และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	เรื่อง	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำานวนจริง	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	มีค่าเท่ากับ	0.6429	และ	0.6176	หรือคิดเป็นร้อยละ	64.29	และ	61.76	
แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ	64.29	และ	61.76	ตามลำาดับ	3)	นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	TAI	และแบบ
สืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน	แต่นักเรียนที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 และการให้
เหตผุลทางคณติศาสตร์สงูกวา่นกัเรียนทีเ่รียนด้วยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุ่มรว่มมอืเทคนคิ	
TAI	อยา่งมนัียสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01	ดงันัน้ครจูงึสามารถนำาการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ัง้สอง
แบบไปใชเ้ปน็แนวทางพฒันาการจดักิจกรรมการเรยีนรูใ้นสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง	ใหม้คีณุภาพและเหมาะ
สมยิ่งขึ้น

คำาสำาคัญ: ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน,	ความสามารถในการคดิวเิคราะห,์	การใหเ้หตผุลทางคณติศาสตร,์	
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	TAI,	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้	7	ขั้น

Abstract
This	study	aimed	to	1)	develop	the	learning	activities,	namely,	Team	Assisted	

Individualization	 (TAI)	 and	 7E	 Inquiry	 Learning	 for	 Mathayomsuksa	 2	 students	 in	 
the	 Mathematics	 Learning	 Strand,	 entitled	 “Basic	 Knowledge	 on	 Real	 Number,”	 
which	 corresponded	with	 the	 75/75	 criterion,	 2)	 study	 the	 effectiveness	 index	 of	
organizing	 the	 two	 learning	 activities,	 and	 3)	 compare	 the	 learning	 achievements,	
analytical	 thinking	 abilities,	 and	mathematical	 reasoning	 of	 the	 students	 who	were	
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treated	with	TAI	and	those	who	were	treated	with	7E	Inquiry	Learning.	The	samples	
were	Mathayomsuksa	2	students	at	Sawaiwittayakarn	School	comprising	32	persons	
from	Room	2/4	and	34	persons	from	Room	2/5.	The	samples	were	selected	through	
cluster	random	sampling.	The	research	tools	were:	(1)	TAI-based	lesson	plans	and	7E	
Inquiry	Learning-based	lesson	plans,	each	of	which	consisted	of	10	lesson	plans	that	
covered	approximately	

1-2	 hours	 each–the	 two	 types	 of	 lesson	 plans	 were	 determined	 for	 
appropriateness	 and	 were	 both	 rated	 “most	 appropriate”	 ;	 (2)	 an	 achievement	
test	which	was	a	multiple-choice	test	covering	30	items	with	four	choices	for	each	 
question–the	 discrimination	 (B)	 was	 0.23-0.88	 and	 the	 reliability	 (r

cc
)	 was	 0.89	 ;	 

(3)	a	test	on	analytical	thinking	abilities,	which	was	a	multiple-choice	test	comprising	
30	 items	with	 four	choices	 for	each	question–the	difficulty	 (p)	was	0.20-0.46,	 the	
discrimination	(r)	was	0.20-0.80,	and	the	reliability	(KR-20)	was	0.82	;	and	(4)	a	test	
on	mathematical	reasoning,	which	was	a	multiple-choice	test	covering	20	items	each	
with	four	choices	for	the	answer–the	difficulty	(p)	was	0.25-0.43,	the	discrimination	(r)	
was	0.27-0.68,	and	the	reliability	

	 (KR-20)	 was	 0.80.	 The	 statistics	 used	 for	 analyzing	 data	 were	 mean,	 
percentage,	 and	 standard	 deviation.	 The	 research	 hypothesis	 was	 tested	 using	 
Hotelling’s	 T2.	 It	 was	 found	 that:	 1)	 The	 TAI-based	 lesson	 plans	 and	 the	 7E	 
Inquiry	 Learning-based	 lesson	 plans	 entitled	 “Basic	 Knowledge	 on	 Real	 Number”	 
for	Mathayomsuksa	 2	 students	 in	 the	Mathematics	 Learning	 Strand,	 obtained	 the	 
efficiency	of	81.03/78.13	and	81.64/77.35,	respectively.	2)	The	effectiveness	index	
of	organizing	TAI	activities	and	7E	Inquiry	Learning	activities	entitled	“Basic	Knowledge	
on	Real	Number”	for	Mathayomsuksa	2	students	in	the	Mathematics	Learning	Strand,	
was	0.6429	and	0.6176	or	64.29%	and	61.76%	indicating	an	increase	in	student	 
learning	 progress	 which	 constituted	 64.29%	 and	 61.76%,	 respectively.	 3)	 
Mathayomsuksa	 2	 students	 treated	 with	 TAI	 and	 those	 treated	 with	 7E	 Inquiry	 
Learning	 showed	 no	 significant	 differences	 in	 their	 learning	 achievements.	 
However,	 those	 who	 were	 taught	 by	 7E	 Inquiry	 Learning	 had	 analytical	 thinking	 
abilities	 and	mathematical	 reasoning	 higher	 than	 those	 who	 were	 taught	 by	 TAI	 
at	the	significance	level	of.01.	Teachers	can	use	the	two	learning	activities	as	a	guide	 
to	 improving	 other	 relevant	 learning	 activities	 to	 rise	 to	 more	 desirable	 
quality	and	appropriateness.

Keywords:	Learning	achievement,	Analytical	thinking,	Mathematical reasoning,	Cooperative	
learning	activities,	7E	inquiry	learning	
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บทนำา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำาคัญ

อยา่งยิง่ตอ่การพฒันาความคิดของมนษุยท์ำาให้
มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์	 คิดอย่างมีเหตุผล	
เปน็ระบบ	มแีบบแผน	สามารถวเิคราะหป์ญัหา
หรอืสถานการณไ์ดอ้ยา่งถีถ่ว้นรอบคอบ	ชว่ยให้
คาดการณ์	 วางแผน	 ตัดสินใจแก้ปัญหานำาไป
ใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	
นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการ
ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และ
ศาสตร์อื่นๆ	 (กระทรวงศึกษาธิการ.	 2551:	
56)	 อีกทั้งยังเป็นวิชาที่ว่าด้วยหลักการและ
เหตุผล	 ที่มนุษย์คิดค้นสรุปมาจากกฎเกณฑ์
ธรรมชาติ	 ดังนั้นผู้ที่จะเรียนคณิตศาสตร์ได้
ดีควรจะเป็นผู้ที่ช่างสังเกต	 ช่างคิด	 ยอมรับ
ข้อตกลงหรือหลักการ	 นิยามเบื้องต้นก่อน
แล้วอาศัยหลักความจริงและเหตุผลต่างๆใน
การช่วยคิดคำานวณ	 คิดสร้างสรรค์	 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 (กนกวลี	 อุษณกรกุลและคณะ.	
2551:	คำานำา)	

การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรยีนรูค้ณติศาสตร์ในปจัจบุนัประสบปญัหา
เน่ืองจากความสามารถของเด็กไทยเฉลี่ยอ่อน
ลง	 จากการรายงานผลการทดสอบทางการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานระดับชาติ	 (O-NET)	 ปีการ
ศึกษา	 2554	 (สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ.	เว็บไซต์)	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	
ค่าเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ
โรงเรียนสวายวิทยาคาร	เท่ากับร้อยละ	27.39	
ซึ่งต่ำากว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่	 และระดับ
ประเทศ	 รวมถึงข้อค้นพบจากการประเมิน
ภายนอกรอบทีส่ามพบวา่ความสามารถในการ
ค้นหาคำาตอบการเลือกวิธีและการตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม	 รวมทั้งความสามารถ
จำาแนกประเภทข้อมูล	การเปรียบเทียบ	การมี

ความคิดรวบยอด	 เป็นมาตรฐานและตัวบ่งช้ี
ด้านผูเ้รยีนทีต่อ้งพฒันาเพิม่ขึน้	(โรงเรยีนสวาย
วิทยาคาร.	2554:	12)	ซึ่งเรื่องความรู้เบื้องต้น
เกีย่วกบัจำานวนจรงิอยูใ่นสาระที	่1	จำานวนและ
การดำาเนินการ	เป็นอีกหนึ่งสาระที่ควรเพิ่มผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	สำาหรับความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์	เป็นความสามารถในการมอง
เห็นรายละเอียด	 และจำาแนกแยกแยะข้อมูล
องค์ประกอบของส่ิงต่างๆ	 การคิดวิเคราะห์มี
ประโยชนต์อ่บคุคลอยา่งหาคา่มไิด	้ตัง้แตช่ว่ยให้
บคุคลมหีลกัการ	มเีหตผุล	ทำางานทกุอย่างด้วย
การมีเป้าหมาย	มีความคิดทุกขั้นตอนที่ชัดเจน	
และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 เป็นการ
อ้างหลักฐานเพื่อสนับสนุนความเชื่อ	 หรือเพื่อ
หาข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่ง	 และเป็นเครื่อง
มือพัฒนาความคิดและได้ฝึกสมอง	 การเป็นผู้
รู้จักคิด	คิดอย่างมีเหตุผล	ของนักเรียนจะเป็น
เครือ่งมอืสำาหรบัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	ผูว้จิยัจงึ
สนใจทีจ่ะศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์	และการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	TAI	ซึ่งเป็นการ
ดำาเนนิกจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่กีารตรวจสอบรว่ม
กัน	 มีการร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกัน	 และกันเพ่ือ
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการเรียนมีขั้น
ตอนสำาหรับฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์	
(ชัยวัฒน	์สุทธิรตัน.์	2554:	204-207)	และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	
7	ขั้น	เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการ
ถ่ายโอนการเรยีนรู	้และใหค้วามสำาคญัเกีย่วกบั
การตรวจสอบความรูเ้ดมิของนกัเรยีน	นกัเรยีน
จะสรา้งความรูจ้ากพืน้ความรูเ้ดมิทีเ่ดก็ม	ีทำาให้
เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย	 เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายที่ครูวางไว้	 และไม่เกิดแนว
ความคดิทีผ่ดิพลาด	(Bransford	and	Cocking.	
2000:	131-154)	
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	เพือ่พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 TAI	 และแบบสืบ
เสาะหาความรู้	 7	 ข้ัน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
จำานวนจริ ง 	 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 	 2	 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75

2.	เพือ่ศกึษาดัชนปีระสทิธผิลของการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 TAI	
และแบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่อง	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
จำานวนจริง	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	

3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 และการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	กลุ่มสาระการเรียน
รู้คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
จำานวนจริง	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	ที่เรียนด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค	TAI	และแบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น

สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	TAI	และแบบ

สืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	ความรูบื้องต้นเกี่ยวกับ

จำานวนจรงิ	ชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	มผีล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์	 และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
แตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	 ได้แก่	

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ปีการศึกษา	2555	
โรงเรียนสวายวิทยาคาร	 สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา	เขต	33	จำานวน	164	คน	จาก
จำานวน	5	ห้อง	

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	ภาคเรยีนที	่2	\ปกีาร
ศึกษา	2555	โรงเรียนสวายวิทยาคาร	สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 33	 จำานวน	
2	ห้องเรียน	ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster	
Random	Sampling)	คอื	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	2/4	และ	2/5	จากนั้นใช้วิธีการจับฉลากเพื่อ
สุ่มนักเรียนทั้งสองห้องเป็นกลุ่มทดลอง	 1	 จัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 TAI	
ได้แก่	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2/4	 จำานวน	
32	คน	และกลุ่มทดลอง	2	จัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	ได้แก่	นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	2/5	จำานวน	34	คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค	 TAI	 กับแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 แบบละ	
10	แผน	แผนละ	1	ถึง	2	ชั่วโมง	ซึ่งได้ผ่านการ
ประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว	 มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	4.79	และ	4.81	ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ	0.14	และ	0.13	ตามลำาดับ	
นั่นคืออยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง	2	แบบ	

2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ	 4	 ตัวเลือก	
จำานวน	30	ขอ้	มคีา่อำานาจจำาแนก	ตัง้แต	่0.23	ถงึ	
0.88	มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.89	

3.	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คดิวเิคราะห	์แบบปรนยัชนดิเลอืกตอบ	4	ตวัเลอืก	
จำานวน	30	ขอ้	มคีา่ความยากตัง้แต	่0.20	ถงึ	0.46	
มีค่าอำานาจจำาแนก	ตั้งแต่	0.20	ถึง	0.80	มีความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.82	
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4.	 แบบทดสอบวัดการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์	 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ	4	 ตัว
เลือก	 จำานวน	 20	 ข้อ	 มีค่าความยาก	 ตั้งแต่	
0.25	ถงึ	0.43 มคีา่อำานาจจำาแนก	ตัง้แต	่0.27	
ถึง0.68	มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.80	

การดำาเนินการวิจัย

1.	ทดสอบก่อนเรียน	(Pre-test)	โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เร่ือง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำานวนจริง	 ที่ผู้วิจัย
สรา้งขึน้โดยทดสอบกบักลุม่ทดลองทัง้สองกลุม่

2.	ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค	TAI	และแบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	กับ
นักเรียนกลุ่มทดลอง	1	และ	2	ตามลำาดับ

	3.	ทดสอบหลังเรียน	 (Post-test)	ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นชุด
เดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน	 แล้วทดสอบ
ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์	 และแบบทดสอบการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4.	 นำาข้อมูลที่ ได้จากการทดลองกับ
นักเรียนทั้งสองกลุ่มไปทำาการตรวจวิเคราะห์ทาง
สถิติเพื่อสรุปผลการทดลองตามความมุ่งหมาย
การวิจัยต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ี	 ผู้วิจัยดำาเนิน
การวิเคราะห์ข้อมูลตามลำาดับ	ดังนี้

1.	 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้	 แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 TAI	
และแบบสบืเสาะหาความรู	้7	ขัน้	เรือ่งความรูเ้บ้ือง
ต้นเกี่ยวกับจำานวนจริง	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ตาม
เกณฑ์	75/75	ซึง่หาคา่	E

1
/E

2	
จากสถติริอ้ยละ	คา่

เฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2.	 หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 กลุ่มร่วมมือเทคนิค	 TAI	
และแบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 เรื่อง	 ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับจำานวนจริง	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	
ด้วยวิธีการของกูดแมน	 (Goodman)	 เฟรสเซอร์	 
(Fletchers)	และชไนเดอร์	(Schnerder)	

3.	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 และความ
สามารถในการให้เหตุผล	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	 2	 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค	 TAI	 และแบบสืบเสาะหา 
ความรู้	 7	 ขั้น โดยใช้สถิติวิธีทางการวิเคราะห์
พหุคูณ	(Hotelling’s	T2)	

ผลการวิจัย
1.	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมือเทคนิค	 TAI	 และแบบสืบเสาะหาความรู้	
7	 ขั้น	 เรื่อง	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำานวนจริง	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	
81.03/78.13	และ	81.64/77.35	ตามลำาดบั	ซึง่
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

	2.	ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู	้เรือ่ง	ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกับจำานวนจรงิ	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	 2	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร	์ทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 TAI	 และแบบสืบเสาะ
หาความรู้	 7	 ข้ัน	 มีค่าเท่ากับ	 0.6429	 และ	
0.6176	หรือคิดเป็นร้อยละ	64.29	และ	61.76	
แสดงวา่นกัเรยีนมคีวามกา้วหนา้ทางการเรยีนรอ้ย
ละ	64.29	และ	61.76	ตามลำาดับ	ดังตาราง	1	
และตาราง	2
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3.	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค	TAI	และแบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไมแ่ตกต่างกนั	แตน่กัเรยีน
ที่ เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบสืบ

เสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์	 และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูง
กวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ	TAI	อยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ.01	ดังตาราง	3

ตาราง 1	 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	TAI	เรื่อง	ความรู้เบื้อง
ต้นเกี่ยวกับจำานวนจริง	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	(N	=	32)	

ผลการเรียน คะแนนเต็ม S.D.
ร้อยละ

ของคะแนนเฉลี่ย

ประสิทธิภาพของกระบวนการ	(E
1
)	 100 81.03 3.13 81.03

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์	(E
2
)	 30 23.44 2.18 78.13

ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	(E
1
/	E

2
)	เท่ากับ	81.03/78.13

ตาราง 2	 ประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู	้7	ขัน้	เรือ่ง	ความรูเ้บือ้ง
ต้นเกี่ยวกับจำานวนจริง	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	(N	=	34)	

ผลการเรียน คะแนนเต็ม S.D.
ร้อยละ

ของคะแนนเฉลี่ย

ประสิทธิภาพของกระบวนการ	(E
1
)	 100 81.64 2.58 81.64

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์	(E
2
)	 30 23.21 2.23 77.35

ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	(E
1
/	E

2
)	เท่ากับ	81.64/77.35
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อภิปรายผล
จากการวิจัยในครั้งนี้ 	 เป็นการศึกษา

ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
เกณฑ์	75/75	ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัด
กจิกรรมการเรยีนรู	้เปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน	 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 และการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ความรู้เบื้อง
ต้นเก่ียวกับจำานวนจริง	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่
เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค	 TAI	 และแบบสืบเสาะหาความรู้	 
7	ขั้น	อภิปรายผลได้ดังนี้

1 .	 การหาประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 TAI	
และแบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 เรื่องความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับจำานวนจริง	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ	81.03/78.13	และ	81.64/77.35	ตาม
ลำาดับ	 ซึ่งเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ	 75/75	 หมายความ
ว่า	นักเรียนได้คะแนนจากการประเมินพฤติกรรม

การเรียน	 ใบงานและทดสอบย่อย	 ตามแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง	10	แผน	คิดเป็นร้อยละ	
81.03	และ	81.64	และคะแนนจากการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ	78.13	
และ	77.35	ตามลำาดับ	 แสดงว่าการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้งสองแบบ	มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	
75/75	ที่ตั้งไว้	ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้	มีประเด็น
ที่นำามาอภิปรายดังนี้

1.1	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ	 เทคนิค	 TAI	 กลุ่มสาระการเรียน
รู้คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
จำานวนจริง	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ	81.03/78.13	หมายความว่า	นักเรียนได้
ค่าเฉลี่ยของคะแนน	 จากการประเมินพฤติกรรม
การเรียน	 ใบงานและทดสอบย่อย	 จากการจัด
กจิกรรมเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิTAI	ทัง้	10	
แผน	คดิเปน็ร้อยละ	81.03	และคะแนนเฉลีย่ที่ได้
จากการทำาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ	 78.13	 จากคะแนนเต็ม	
30	คะแนน	ซึ่ง	สูงกว่าเกณฑ์	75/75	ที่ตั้งไว้	ทั้งนี้

ตาราง 3	 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์	และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

สถิติทดสอบ Value F
Hypothesis

df
Error	df Sig

Pillai’s	Trace .195 5.022a 3.000 62.000 .004**

Wilks’	Lambda .805 5.022a 3.000 62.000 .004**

Hotelling’s	Trace
.243
5.022a

3.000
62.000

.004**

Roy’s	Largest	Root .243 5.022a 3.000 62.000 .004**

**มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
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อาจเน่ืองมาจากการสรา้งแผนการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูผู้ว้จิยัไดส้รา้งอย่างเปน็ระบบ	และมวีธิกีารที่
เหมาะสม	และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองการ
ตรวจสอบแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา	 ตลอดจนผู้
เชี่ยวชาญ	 ก่อนนำาไปทดลอง	 และยังเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการเรียน
แบบร่วมมือและการสอนรายบุคคลเข้าด้วยกัน
ใช้ลักษณะการเรียนเป็นกลุ่มให้นักเรียนทำาการ
ศึกษาและเรียนรู้ร่วมกันและมีการตรวจสอบร่วม
กัน	มีการร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ของการเรียน	 โดยผู้สอนให้อิสระแก่นักเรียนที่จะ
หาความรู้จากเพื่อนในกลุ่ม	 (ชัยวัฒน์	 สุทธิรัตน์.	
2554:	 204)	 ซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบน้ีเป็นการจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม	 ถ้าใคร
ทำาได้ร้อยละ	 75	 ขึ้นไป	 สามารถรับการทดสอบ
รวบยอดครั้งสุดท้าย	ถ้าใครทำาแบบฝึกหัดไม่ถึงให้
ทำาแบบฝึกหัดซ่อมจนกระทั่งทำาได้	 แล้วจึงจะได้
รับการทดสอบ	 นำาคะแนนทดสอบมารวมกันเป็น
คะแนนกลุ่ม	กลุ่มใด	ได้คะแนนสูงสุดได้รับรางวัล	
(ทิศนา	 แขมมณี.	 2548:	 67)	 ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัย	ของปาณิตา	อาจวงษ์	(2552:	121-
138)	และงานวิจัยของวิลาวัลย์	สุคำาภา	(2552:	
98-102)	 ที่พบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ	 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์	75/75	ที่ตั้งไว้

1.2	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 กลุ่มสาระการเรียน
รู้คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
จำานวนจริง	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ	81.64/77.35	หมายความว่า	นักเรียนได้
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินพฤติกรรมการ
เรยีน	ใบงานและทดสอบยอ่ย	ทัง้	10	แผน	คิดเปน็
ร้อยละ	81.64	 และคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทำา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
คดิเปน็รอ้ยละ	77.35	จากคะแนนเต็ม	30	คะแนน	

ทัง้นีเ้นือ่งจาก	ในการสรา้งแผนการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้ผู้วิจัยได้สร้างอย่างเป็นระบบ	 และมีวิธีการ
ที่เหมาะสม	 และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง
การตรวจสอบแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา	 ตลอด
จนผู้เชี่ยวชาญ	ก่อนนำาไปทดลอง	และเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสม	นักการศึกษากลุ่ม	BSCS	(Biological	
Science	 Curriculum	 Study)	 ได้แบ่งขั้นตอน
ของการเรียนรู้ออกเป็น	 7	 ข้ัน	 (วีณา	 ประชากูล	
และ	 ประสาทเนืองเฉลิม.	 2554:	 230-233)	
นอกจากนี้ยังเน้นให้นักเรียนสามารถนำาความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ในชีวิตประจำาวันได้	 และยังเน้น
ให้นักเรียนเป็นผู้ควบคุมหรือนำาตนเองในการทำา
กิจกรรมด้วย	 (ไพฑูรย์	 สุขศรีงาม.	 2545:	 138-
141)	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมพล	ตาม
เมอืงปกั	(2553:	32-46)	และงานวจิยัของภทัรยีา	
ปานเจริญ	 (2554:	 103-119)	 ที่พบว่าแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	
ขั้นที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 75/75	
ที่ตั้งไว้

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	TAI	และแบบ
สืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 เรื่องความรู้เบื้องต้น
เกีย่วกบัจำานวนจรงิ	ชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	จากการ
วัด	และประเมินผลคะแนนก่อนเรียนและคะแนน
หลังเรียนพบว่า	 ค่าดัชนีประสิทธิผล	 มีค่าเท่ากับ	
0.6429	และ	0.6176	แสดงว่า	นักเรียนมีความ
กา้วหนา้ทางการเรยีน	คดิเปน็รอ้ยละ	64.29	และ
รอ้ยละ	61.76	ตามลำาดบั	สามารถนำามาอภปิราย
ผลดังนี้

2.1	ดชันปีระสทิธผิลของการจดักจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ	TAI	เรือ่งความรู ้
เบื้องต้นเกี่ยวกับจำานวนจริง	 ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่	2	เท่ากับ	0.6429	หรือร้อยละ	64.29	แสดง
ว่านักเรียนมีคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียน	
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เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำานวนจริง	 คิดเป็น
ร้อยละ	 64.29	 ผลการวิจัยดังกล่าวน่าจะเป็นผล
มาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือเทคนิค	 TAI	 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
มีการจัดนักเรียนเข้ากลุ่มแบบคละความสามารถ	
สมาชกิในกลุม่ไดร้บัเนือ้หาสาระและศกึษาเนือ้หา
สาระร่วมกัน	 ทำาแบบฝึกหัด	 ตรวจสอบผลร่วม
กัน	 จนกระทั้งทำาคะแนนได้ตามเกณฑ์	 แล้วจึง
จะสามารถรับการทดสอบรวบยอด	 (ทิศนา	 แขม
มณี.	2548:	67)	และยังเป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ให้นักเรียนมีการร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อ
บรรลุเป้าหมายของการเรียน	 (ชัยวัฒน์	 สุทธิรัตน์.	
2554:	 204)	 สอดคล้องกับงานวิจัยของชลากร	
ณัฏฐปัญญามาก	 (2553:	 124-134)	 และงาน
วิจัยของสุภชัย	สุริยะกมล	(2552:	90-97)	ที่พบ
วา่ค่าดชันีประสิทธผิลของแผนการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืI	มคีา่เทา่กบั	0.5337	และ	
0.7103	ตามลำาดับ

2.2	ดชันปีระสทิธผิลของการจดักจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู	้7	ข้ัน	เร่ืองความ
รูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัจำานวนจริง	ชัน้มัธยมศกึษาปี
ที	่2	เทา่กบั	0.6176	หรอืรอ้ยละ	61.76	แสดง
ว่าหลังจากทดลอง	 นักเรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียน	 เร่ืองความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
จำานวนจริง	คิดเป็นร้อยละ	61.76	ผลการวิจัย
ดังกล่าวอาจเนื่องมาจากเป็นการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูท้ีเ่นน้การถา่ยโอนการเรยีนรูใ้หค้วาม
สำาคญักบัการตรวจสอบความรูเ้ดมิของนกัเรยีน	
ซึ่งนักเรียนจะสร้างความรู้จากพ้ืนความรู้เดิม	
เดก็เกดิการเรยีนรู้อยา่งมีความหมายเปน็ไปตาม
จุดมุ่งหมายท่ีครูวางไว	้(Bransford	and	Cocking.	
2000:	131-154)	ซึง่เมือ่ทำาการทดสอบแลว้ทำาให้
คะแนนหลังเรียนและความก้าวหน้าในการเรียน
มากขึ้น	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์	
ศรีบัวบาน	 (2550:	 111-146)	 ที่พบว่าดัชนี

ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสบืเสาะหาความรู	้เทา่กบั	0.7107	สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ	 อรุณี	 ศรีวงษ์ชัย	 (2551:	 110-
131)	 ที่พบว่า	 ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 มี
ค่าเท่ากับ	0.5670	

3.	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 2	 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
จำานวนจริง	 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	TAI	และแบบ
สืบเสาะหาความรู้	 7	 ข้ัน	 พบว่านักเรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน	 แต่นักเรียน
ที่ เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบสืบ
เสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์	 และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูง
กวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ	TAI	อยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ.01	สามารถนำามาอภิปรายผลดังนี้	

3.1	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือเทคนิค	 TAI	 และ	 แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	
ขั้น	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน	ทั้งนี้
เนือ่งมาจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ัง้สองแบบ	
ถึงแม้จะมีวิธีการและขั้นตอนที่แตกต่างกัน	 แต่
ทั้งสองวิธีเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้
เรียนเป็นสำาคัญและเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง	 ใช้ทั้งกระบวนการกลุ่มและเรียนรู้ด้วยการ
ฝึกทักษะด้วยตนเอง	 ร่วมแสดงความคิดเห็นมี
ปฏสิมัพนัธแ์ละศกึษาหาความรูร้ว่มกนัโดยครเูปน็
ผู้คอยแนะนำา	 ทำาให้นักเรียนเกิดการพัฒนาการ
เรียนรู้	จนสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ	ได้	
นอกจากนัน้	ผู้วิจยัไดใ้หค้วามสำาคญักับวิธกีารสอน
ทั้งสองแบบ	 โดยการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนที่ 
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หลากหลาย	 เน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้มากที่สุด	 นอกจากนั้น	 การจัดกิจกรรม
การเรยีนแบบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ	TAI	ออกแบบไว้
สำาหรบัเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างวชิาคณติศาสตร์
โดยเฉพาะ	 ด้วยการจัดนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก	
นักเรียนทบทวนสิ่งที่เรียนมาแล้ว	 และศึกษา
ประเด็นใหม่	 เนื้อหาใหม่จากเอกสารบทเรียน	
ทำากิจกรรม	 สื่อ	 ทำาแบบฝึกที่ได้รับ	 แล้วทำาการ
ทดสอบย่อย	 จึงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนอง
ความสามารถ	ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลได้เปน็
อย่างดี	(Slavin.	1990:	40)	และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู	้7	ขัน้เปน็การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการถ่ายโอนความรู้	และ
ใหค้วามสำาคญัเกีย่วกบัการตรวจสอบซึง่จะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ	 (วีณา	
ประชากลู	และประสาท	เนอืงเฉลมิ.	2554:	230)	
จึงทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง
สองกลุ่มไม่แตกต่างกัน	

3.2	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบสืบเสาะ
หาความรู้	 7	 ขั้น	 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์	 และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
สูงกว่า	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค	 TAI	 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองแบบมีกระบวนการ
ที่แตกต่างกัน	 คือการจัดกิจกรรมการเรียน
แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	ตามแนวคิดของ	
Eisenkraft	มีขั้นตอนการตรวจสอบความรู้พื้น
ฐานของนักเรยีนก่อน	ซึง่เปน็ไปตามทฤษฎกีาร
ถา่ยโอนความรูข้อง	Thorn	dike	เพ่ือปอ้งกันไม่
ให้เกิดแนวความคิดที่ผิดพลาด	และในขั้นตอน
สดุทา้ย	นกัเรยีนจะไดน้ำาความรู้ทีไ่ดรั้บจากการ
เรยีนแตล่ะขัน้ไปประยกุต์	ชึง่ในข้ันนีจ้ะเปน็การ
สง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกิดทกัษะกระบวนการ	และ
การสรุปองค์ความรู้	และครูสามารถนำาไปปรับ

ประยกุต	์ใหเ้หมาะสมตามธรรมชาตวิชิา	ซึง่เนน้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทำาให้นักเรียน
เขา้ถงึความรู	้ความจรงิดว้ยตนเอง	และนกัเรยีน
ได้รับการกระตุ้นให้เกิดความรู้อย่างมีความสุข	
ครูเป็นผู้ช่วยเหลือและแบ่งปันประสบการณ์
เร้าให้นักเรียนได้คิดตั้งคำาถามและลงมือตรวจ
สอบ	 (ประสาท	 เนืองเฉลิม.	 2550:	 25-30)	
และยังเปน็การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่นน้การ
ปฏิบัติจริงมากที่สุด	 นักเรียนค้นหาความรู้โดย
ใช้กระบวนการทางความคิด	 การสอนแบบค้น
พบ	(พมิพนัธ์	เดชะคปุต.์	2544:	56-57)	อกีทัง้
ยังเป็นวิธีการสอนที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักค้นคว้า
หาความรู้โดยใช้กระบวนการทางความคิด
หาเหตผุลจนค้นพบความรูท้ีถ่กูตอ้งด้วยตนเอง	
โดยผู้สอนตั้งคำาถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนใช้ 
ความคดิหาวธิกีารเรยีนรูไ้ด้เอง	(ชาตร	ีเกดิธรรม.	 
2542:	 219)	 ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 TAI	 นั้นไม่มีการ 
ตรวจสอบความรู้พื้นฐานและการนำาไปใช้จึง
อาจจะเป็นผลให้นักเรียนที่เรียนด้วยการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู	้7	ขัน้	
มคีะแนนความสามารถในการคดิวเิคราะห	์และ
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงกว่า

ข้อเสนอแนะ
1.	ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

1.1	 การจัดกิจกรรมการเรียนแบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค	TAI	และการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	ทำาให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 ไม่แตกต่างกัน	 ดังนั้นครูสามารถ
นำาการจัดกิจกรรมแบบใดแบบหนึ่งไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็ได้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 โดยครูควรวางแผนและเตรียมตัว
ใหพ้รอ้มกอ่นการจดัการเรยีนรู	้เชน่	การจดัเตรยีม
กิจกรรม	 สภาพแวดล้อม	 วัสดุ	 อุปกรณ์	 และสื่อ
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การเรียนรู้ให้เหมาะสมเพียงพอกับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

1.2	 การจัดกิจกรรมการเรียนแบบสืบ
เสาะหาความรู้	7	ขั้น	สามารถส่งเสริมให้นักเรียน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 และการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตรส์งูกวา่การจดักจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ	TAI	ครสูามารถนำา
การจดักจิกรรมการเรยีนแบบสบืเสาะหาความรู	้7	
ขั้น	 ไปใช้กับเรื่องเนื้อหาอื่นที่ต้องการให้นักเรียน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์	

2.	ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวจิยัครัง้ตอ่ไป

2 .1	 ควรศึกษาเปรียบเทียบความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มเก่ง	 ปานกลาง	
และอ่อน	 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค	 TAI	 และแบบสืบเสาะหา 
ความรู้	7	ขั้น

	2.2	ควรมกีารพฒันาแผนการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิ	TAI	และการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	
ในหน่วยการเรียนรู้อื่นๆ	 และในรายวิชาอื่นๆ	 ใน
ทุกระดับชั้น	
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย	 1)	 เพ่ือศึกษาการรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
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ประเภทสื่อ	ได้แก่	สื่อมวลชน	สื่อเฉพาะกิจ	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	สื่อบุคคล	ดำาเนินการวิจัย	กับ	นิสิต
ระดบัปรญิญาตร	ีชัน้ปทีี	่1	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ประจำาปกีารศึกษา	2555	จำานวน	384	คน	
ได้มาจากแบบแบ่งชั้นอย่างมีสัดส่วน	(Proportional	stratified	random	sampling)	เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย	ไดแ้ก	่แบบสอบถาม	เรือ่ง	การรบัรูส้ือ่ประชาสมัพนัธต์อ่การตดัสนิใจเขา้ศกึษาในระดบั
ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ค่าอำานาจจำาแนก	(r)	มีค่าระหว่าง	0.23	ถึง	0.81	ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ	(α)	เท่ากับ0.96	สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ใน	การทดสอบสมมติฐานได้แก่	ไค-สแควร์	(Chi-Square)	

ผลวิจัยปรากฏดังนี้

1.	การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ประเภทต่างๆ	ของนิสิตชั้นปีที่	1	
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ประจำาปกีารศกึษา	2555	ดา้นการศกึษาของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	
มีดังนี้

ประเภทสื่อมวลชน	 คือ	 สารกองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 มากที่สุด	
จำานวน	270	คน	คิดเป็นร้อยละ	70.3	 รองลงมาคือ	 โทรทัศน์	 จำานวน	52	คน	คิดเป็นร้อยละ	
13.5	วิทยุกระจายเสียง	จำานวน	34	คน	คิดเป็นร้อยละ	8.9	หนังสือพิมพ์	จำานวน	28	คน	คิดเป็น 
ร้อยละ	7.3	ตามลำาดับ

1	 นิสิตระดับปริญญาโท	สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	 รองศาสตราจารย์	คณะวิทยาการสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1	 M.Ed.	Candidate	in	Educational	Technology,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University
2	 Assistant	Professor	Dr.,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University
3	 Associate	Professor,	Faculty	of	Informatics,	Mahasarakham	University



Journal of Education, Mahasarakham University 149 Volume 8 Number 2 April - June 2014

ประเภทสื่อเฉพาะกิจ	คือ	แผ่นพับ	มากที่สุด	จำานวน	106	คน	คิดเป็นร้อยละ	27.6	รอง
ลงมาคือ	โปสเตอร์	จำานวน	96	คน	คดิเปน็ร้อยละ	25.0	วดีทิศันแ์นะนำามหาวทิยาลยัมหาสารคาม	
จำานวน	94คนคิดเป็นร้อยละ	24.5	ป้ายโฆษณา	/	ไวนิล	จำานวน	56คน	คิดเป็นร้อยละ	14.6	งาน
นิทรรศการ	จำานวน	32	คิดเป็นร้อยละ	8.3	ตามลำาดับ

ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์	คือ	เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มากที่สุด	จำานวน	211	
คน	คิดเป็นร้อยละ	54.9	รองลงมาคือ	Facebook	จำานวน	109	คน	คิดเป็นร้อยละ	28.4	กลุ่ม
สนทนาบนอนิเทอรเ์นต็	เชน่	Blog,	Forum	จำานวน	55	คน	คดิเปน็รอ้ยละ	14.3	YouTube	จำานวน	
9	คิดเป็นร้อยละ	2.3	ตามลำาดับ

ประเภทสือ่บคุคล	ของนสิติชัน้ปทีี	่1	ประจำาปกีารศึกษา	2555	ทีท่ำาให้ทราบขา่วสารด้าน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามประเภทสื่อบุคคล	ครู	/	อาจารย์แนะแนวโรงเรียนที่ท่าน
ศึกษาอยู่	มากที่สุด	จำานวน	117	คน	คิดเป็นร้อยละ	30.5รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามจำานวน	111	คน	คิดเป็นร้อยละ	28.9	 รุ่นพี่ใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	จำานวน	100	คน	คิดเป็นร้อยละ	26.0	ผู้ปกครอง/ญาติจำานวน	56	
คน	คิดเป็นร้อยละ	14.6	ตามลำาดับ

2.	 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจำาแนกตาม
ประเภทสื่อ	ได้แก่	สื่อมวลชน	สื่อเฉพาะกิจ	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	สื่อบุคคลและ	เพศแตกต่างกัน	สรุป
ได้ว่า	นิสิตเพศชายและเพศหญิงมีการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน

คำาสำาคัญ:	 การรับรู้	สื่อมวลชน	สื่อเฉพาะกิจ	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	สื่อบุคคล

Abstract
This	research	aims	to	1)	study	perception	behaviors	in	perceiving	Mahasarakham	

University	media	2)	compare	media	perception	at	Mahasarakham	University	in	various	
types	such	as	mass	media,	specific	media,	electronics	media,	and	personal	media.	
From	this,	384	of	first	year	students	 from	Mahasarakham	University	were	selected	 
as	 group	 samples	which	 came	 from	 proportional	 stratified	 random	 sampling	 from	 
different	faculties.	Questionnaire	on	media	perception	behavior	for	the	decision	to	take	
undergraduate	course	at	Mahasarakham	University	was	selected	as	a	research	tool.	The	
discrimination	power	()	was	0.23-0.81.	The	reliability	(α)	was	0.96.	Basic	Statistics	that	
was	selected	to	analyze	the	data	was	Percentage,	Average	of	The	Standard	Deviation,	
and	Chi-Square	for	hypothesis	testing.	

1.	The	first	yearstudents’	perception	in	media	from	Mahasarakham	University	
for	2012	academic	year	can	be	categorized	as	below:	
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Mass	media,	270	students	(70.3%)	from	the	first	year	have	got	 information	
from	the	documents	which	were	publicized	by	Division	of	Student	Admissions	while	
52	of	them	(13.5%)	have	stated	that	they	consumed	information	from	television.	34	
students	(8.9%)	have	got	from	radio,	and	28	of	them	(7.3%)	has	got	from	newspaper	
respectively.

Specific	media,	brochure	was	 the	most	popular	 that	106	students	 (27.6%)	
believed	 that	 they	 could	 get	 the	 information	 easily	 while	 the	 second	 rank	 was	 
posters	 that	 came	 from	 96	 students	 (25%).	 Meanwhile,	 94	 students	 (24.5%)	 
have	voted	for	VCD	University	 introduction	;	advertisement	came	from	56	students	
(14.6%)	and	exhibition	from	32	students	(8.3%)	respectively.	

Electronics	 media,	 211	 students	 (54.9%)	 have	 gained	 information	 from	 
university	 website.	 Facebook	 was	 in	 the	 second	 ranking	 that	 109	 students	
(28.4%)	have	voted	 ;	blog/forum	 from	55	students	 (14.3%)	and	YouTube	 from	9	 
students	(2.3%)	respectively.

Personal	 media,	 teachers/professors	 were	 the	 group	 of	 people	 that	 117	 
students	(30.5%)	have	agreed	that	they	have	got	information	from	this	group.	Next,	
the	university	public	 relation	officers	who	gave	some	advice	 for	prospect	students;	 
111	 students	 (28.9%)	 have	 voted	 for	 them	 while	 100	 students	 (26%)	 have	 
gained	 information	 from	 current	 students	 and	 56	 students	 (14.6%)	 got	 the	 
information	from	parents	or	relatives	respectively.

2.	 There	 was	 no	 difference	 between	 genders	 in	 perceiving	 various	 types	 
of	media	from	Mahasarakham	University.

Keywords:	Perception,	Mass	media,	Specific	media,	Electronics	media,	Personal	media

บทนำา
สื่อประชาสัมพันธ์ 	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	เปน็ชอ่งทางในการประชาสมัพนัธ์
ท า ง ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ขอ งมห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคามแก่ผู้ที่สนใจ	 ให้มีความถูกต้อง
และครบถ้วน	 การประชาสัมพันธ์ต้องอาศัย
การเผยแพร่หรือกระจายข่าวสารที่ทันสมัย	
เน้ือหาเข้าใจง่ายข้อมูลไม่มีความซับซ้อน	

ข้อมูลจะต้องมีความสำาคัญและตรงกับกลุ่ม
เป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจความนิยม	
ศรัทธา	 สื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	 ได้แก่สื่อมวลชน	 สื่อเฉพาะ
กิจ	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 และสื่อบุคคล	 ซึ่ง
สื่อแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันช่วย
เสริมการประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้นและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
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ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง	การสือ่สารของกลุม่เปา้หมา 
ยจะต้องประกอบด้วย	 หลักประการ	 คือ	
1 ) 	 ความถู ก ต้อ งและความน่ า เ ชื่ อ ถื อ	 
2)	ความเหมาะสมกบักาลเทศะ	3)	เนือ้หาสาระ	 
4)	ความแจ่มแจง้	5)	ชดัเจน	6)	ความสม่ำาเสมอ
และต่อเนื่องช่องทางในการสื่อสาร	 7)	 ความ
สามารถของผู้รับสาร	 (Cuitip	 and	 Center,	
1978,	 p.120)	 นอกจากนี้การสื่อโฆษณา
เป็นสื่อที่มุ่งกระทบต่อจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้ตัดสินใจเลือกใช้สินค้าหรือบริการทันที	
สำาหรบัชือ่ประชาสมัพันธท์ีส่ร้างภาพลกัษณ์ทีด่ี
ใหก้บัองคก์ร	ใหก้ลุม่เปา้หมายเกดิกาจดจำาและ 
เหน็ความสำาคญัตอ่สถาบบนัแลว้ตดัสนิใจเลอืก
ส่งบุตรหลานมาเรียน	(ธีรพันธ์	โล่ทอง,	2554,	
หน้า	31-32)	ข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารมีความสำาคัญอยา่งยิ่ง	ที่จะเป็นผลการ
ตดัสนิใจตอ่มนษุย	์เมือ่มนษุยเ์กดิความไมแ่นใ่จ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	การเลือกข่าวสารขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์	 ความสามารถในการรับข่าวสาร	
จะเป็นตัวกำาหนดท่าทีในการรับข่าวสารและ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า	 การที่บุคลิกภาพความ
สามารถในการรับข่าวสารมีส่วนเกี่ยวข้องและ
สอดคล้องกับความคิด	 ทัศนคติเดิมที่รวมถึง
การตีความและการจดจำา	 กระบวนการเลือก
รับสาร	 (selective	 process)	 ประกอบด้วย
การเลือกเปิดรับ	 (selective	exposure)	ตาม
ความต้องการของตนเอง	 การเลือกให้ความ
สนใจ	 (selective	 attention)	 การตรวจสอบ
การส่ือสารผ่านสื่อ	 (communication	 audit)	
ใช้วิเคราะห์จากสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร	 โดยมีวิธีการวิเคราะห์	 
3	 ลักษณะ	 ได้แก่	 1)	 การศึกษาผู้ อ่าน	 
(readership	 studies)	 มุ่งตรวจสอบปริมาณ 
ผูอ้า่น	และการจดจำาเนือ้หาทีป่รากฏในเอกสาร
ประเภทต่างๆ	 ที่องค์กรส่งไปผลที่ได้จาก
การตรวจสอบ	 สามารถนำาไปปรับปรุงและ

พัฒนารูปแบบในการนำาเสนอเนื้อหา	 และ
วิธีการเผยแพร่ข่าวสารของอค์กรได้	 2)	 การ
วเิคราะหเ์นือ้หา	(content	analysis)	การศกึษา
เนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านส่ือมวลชนทั้งความถี่	
และองค์ประกอบด้านเนื้อหาของสารได้แก่ 
คำาศพัท	์วล	ีหรอืภาพถ่ายในขอ้ความหรอืเนือ้หา
ของสารมีความแตกต่างจากเนื้อหาข่าวสาร
ประชาสมัพนัธท์ีส่ง่ไปหรอืไม	่3)	ความสามารถ
ในการอ่าน	 (readability)	 เป็นการวิจัยเนื้อหา
ในการส่ือสารระหว่างองค์กรและผู้รับสาร	 
โดยผู้รับสารสามารถรับสารได้ตรงกับความรู้	
และประเดน็ทีผู่ส้ง่สารตอ้งการสือ่สารมากนอ้ย
เพียงใด	(Marsen’	2006:	5)	

การรับรู้ ส่ือประชาสัมพันธ์ของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 มีการรับรู้สื่อได้แก่	
1.)	สื่อมวลชน	ได้แก่สารกองบริการการศึกษา	
โทรทัศน์	 วิทยุกระจายเสียง	 หนังสือพิมพ์	 
2.)	สือ่เฉพาะกจิ	ไดแ้ก	่แผน่พบั	โปสเตอร	์วดีทิศัน์
แนะนำามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ปา้ยโฆษณา/
ไวนิล	 งานนิทรรศการ	 3.)	 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์	
ได้แก่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
f a c e b o o k ก ลุ่ ม ส นทน าบนอิ น เ ท อ ร์ - 
เน็ต	เช่น	Blog,	forum	YouTube	และ	4.)	สื่อ
บุคคล	 ได้แก่	 ครู/อาจารย์แนะแนวโรงเรียนที่
ทา่นศกึษาอยู	่เจา้หนา้ทีป่ระชาสมัพนัธแ์นะแนว
การศึกษาต่อ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	รุ่นพี่
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ผู้ปกครอง/ญาติ
เพื่อต้องการที่จะค้นคว้าหาข้อมูลทางด้านการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	เช่น	การ
รับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	 คณะ
สาขาวิชาที่เปิดรับ	ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ผา่นส่ือแตล่ะชนดิจะทำาให้สามารถเตรยีมความ
พร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ปฏทินิในการดำาเนนิงานการรบัสมคัรเขา้ศกึษา
ของมหาวิทยาลัยได้
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ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
การการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
มหาสารคามของนิสิตชั้นปีที่	 1	 ปีการศึกษา	
2555	 ระหว่างเพศชายและเพศหญิงเพื่อนำา
ข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาสื่อการประชาสัมพันธ์ให้
ตรงตามที่ผู้สนใจต้องการศึกษาข้อมูลด้านการ
ศกึษาของมหาวทิยาลยัมหาสารคามมากยิง่ขึน้	
เพื่อในการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีความหลาก
หลายเหมาะกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคการ
ประชาสัมพันธ์	การประชาสัมพันธ์	จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคามและเพศ	 แตก
ต่างกัน	 ทำาให้การเลือกในการรับรู้สื่อการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
สือ่มวลชน	สือ่เฉพาะกจิ	สือ่อเิลก็ทรอนกิสแ์ละ
สื่อบุคคล	ไม่แตกต่างกัน

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	เพือ่ศกึษาการรบัรูส้ือ่ประชาสมัพนัธ์

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 . 	 เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร รั บ รู้ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภทต่างๆ	 (สื่อมวลชน	 สื่อเฉพาะกิจ	 สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์	 และสื่อบุคคล)	 ของนิสิตที่มี
เพศต่างกัน

สมมติฐานการวิจัย 
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มี	

เพศ	แตกต่างกัน	มีการเลือกในการรับรู้สื่อการ
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
สือ่มวลชน	สือ่เฉพาะกจิ	สือ่อเิลก็ทรอนกิส	์และ
สื่อบุคคล	แตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 เป็น
นิสิตระดับปริญญาตรี	ชั้นปีที่	1	มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	ประจำาปกีารศกึษา	2555	จำานวน	
18	คณะรวม	10,	993	คน	โดยแบ่งเปน็นสิิตที่
รับเข้าศึกษา	ระบบรับตรง	5,	984	คน	ระบบ	
Admissions	1954	คน	และ	ระบบพิเศษ	1,	
220คน

กลุ่มตวัอย่าง	ได้แก่นสิิตช้ันปทีี	่1	ทีเ่ขา้
ศึกษ	ประจำาปีการศึกษา	2555	โดยใช้จำานวน	
384	 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง	
(Purposive	 Sampling)	 โดยก่อนจะแจก
แบบสอบถามจะมีการสอบถามว่านิสิต	 ศึกษา
อยู่คณะใด	(สมบัติ	ท้ายเรือคำา.	2552:	51)	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
เพือ่การวจิยัครัง้นี	้ไดแ้ก	่แบบสอบถาม	1	ฉบบั	
แบ่งเป็น	6	ตอน	รายละเอียดดังต่อไปนี้	

ตอนที่	1	แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	จำานวน	5	ข้อ

ตอนที่	 2	 คำาถามเกี่ยวกับการรับรู้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำานวน	4	ข้อ

ตอนที	่3	คำาถามเก่ียวกับช่วงระยะเวลา
ในการเปิดรับส่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
มหาสารคามจำานวน	17	ข้อ

ตอนที่	 4	 คำาถามเกี่ยวกับความถี่ใน
การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	จำานวน	17	ข้อ

ตอนที่	 5	 คำาถามเกี่ยวกับการรับรู้รูป
แบบส่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	จำานวน	48	ข้อ
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ตอนที่	 6	 คำาถามเก่ียวกับเหตุผลการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับ	 ปริญญาตรี	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	จำานวน	9	ข้อ

การดำาเนินการวิจัย

1.	 กำาหนดจุดมุ่งหมายและศึกษา
ทฤษฏีเกี่ยวกับ	การรับรู้สื่อการประชาสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.	ศกึษาวธิกีารสรา้งเครือ่งมอื	(บญุชม	
ศรีสะอาด	และคณะ,	2551:	55-59)	

3.	 นำาข้อมูลที่ได้จากข้อ	 1-2	 มาส
ร้างแบบสอบถาม	 เรื่อง	 การรับรู้สื่อการ
ประชาสัมพันธ์ต่อ	 การตัดสินใจเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4.	 นำาแบบสอบถามที่ ได้ ผ่านการ
พจิารณาจากทีป่รกึษามาทำาการปรบัแกไ้ขและ
ผ่านการเห็นชอบอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แล้ว	 ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเพื่อหาประเมิน
ความสอดคล้องกับนิยามศัพท์	 ด้วยค่าดัชนี
ความสอดคล้อง	(IOC)	

5.		แบบสอบถามที่ได้จากการทดลอง
ใช้	 (Try	 out)	 เพื่อหาค่าอำานาจจำาแนกราย
ข้อ	 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนของแต่ละข้อกับคะแนนรวม

6.	 นำาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับ
นสิติชัน้ปทีี	่1	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ปกีาร
ศึกษา	2555จำานวน	384	คน

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.	วเิคราะหค์า่สถติเิบือ้งตน้ของตวัแปร	
ที่ใช้ในการศึกษา	ด้วย	การหาร้อยละ	(%)	ค่า
เฉล่ีย	()	และ	ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

2 . 	 เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร รั บ รู้ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ของนิสิตเพศชายและเพศหญิง	 จำาแนกตาม
ประเภทส่ือ	 คือ	 ส่ือมวลชน	 ส่ือเฉพาะกิจ	
สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 และสื่อบุคคล	 โดยหาค่า	 
ไค-สแควร์	(Chi–square	test)	

ผลการวิจัย
1 . ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร รั บ รู้ สื่ อ

ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ของนิสิตช้ันปีที่	 1	 ประจำาปีการศึกษา	 2555	
ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
ประเสื่อมวลชน	คือ	สารกองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 มากที่สุด	 รอง
ลงมา	 คือ	 โทรทัศน์	 วิทยุกระจายเสียง	 และ
หนังสือพิมพ์

ประเภทส่ือเฉพาะกจิ	คอื	แผน่พบั	มาก
ที่สุด	 รองลงมาคือ	 โปสเตอร์	 วีดิทัศน์แนะนำา
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ปา้ยโฆษณา	/	ไวนลิ	 
และงานนิทรรศการ	

ประเภทส่ืออเิล็กทรอนกิส	์คอื	เวบ็ไซต์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มากทีสุ่ด	รองลงมา	
คือ	 Facebook	 กลุ่มสนทนาบนอินเทอร์เน็ต	
เช่น	Blog,	Forum	YouTube

ประเภทสื่อบุคคล	คือ	ครู	 /	อาจารย์
แนะแนวโรงเรยีนทีท่า่นศึกษาอยู่	มากทีสุ่ด	รอง
ลงมา	คอื	เจา้หนา้ทีป่ระชาสมัพนัธแ์นะแนวการ
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 รุ่นพี่ใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ผู้ปกครอง	 /	ญาติ	
ดังตาราง	1
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ตาราง 1	 การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ของนิสิตชั้นปีที่	 1มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	ประจำาปีการศึกษา	2555	

สื่อประชาสัมพันธ์ จำานวน (คน) ร้อยละ

1.สื่อมวลชน

1.1	สารกองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 270 70.3

1.2	โทรทัศน์ 52 13.5

1.3	วิทยุกระจายเสียง 34 8.9

1.4หนังสือพิมพ์ 28 7.3

รวมทั้งหมด 384 100

2.	สื่อเฉพาะกิจ

2.1	แผ่นพับ 106 27.6

2.2	โปสเตอร์ 96 25.0

2.3	วีดิทัศน์แนะนำามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 94 24.5

2.4	ป้ายโฆษณา	/	ไวนิล 56 14.6

2.5	งานนิทรรศการ 32 8.3

รวมทั้งหมด 384 100

3.	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	

3.1	เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 211 54.9

3.2	Facebook 109 28.4

3.3	กลุ่มสนทนาบนอินเทอร์เน็ต	เช่น	Blog,	Forum 55 14.3

3.4	YouTube 9 2.3

รวมทั้งหมด 384 100

4.	สื่อบุคคล

4.1	ครู	/	อาจารย์แนะแนวโรงเรียนที่ท่านศึกษาอยู่ 117 30.5

4.2	เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 111 28.9

4.3	รุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 100 26.0

4.4	ผู้ปกครอง	/	ญาติ 56 14.6

รวมทั้งหมด 384 100
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2.	 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้สื่อ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำาแนกตามประเภทสื่อ	 ได้แก่	 สื่อมวลชน	 สื่อ
เฉพาะกจิ	ส่ืออเิลก็ทรอนกิส	์สือ่บคุคลและ	เพศ

แตกต่างกัน	 สรุปได้ว่า	 นิสิตเพศชายและเพศ
หญิงมีการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ไม่แตกต่างกันโดยพิจารณาจาก	ดังตาราง2

ตาราง 2	 เปรียบเทียบการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ของนิสิตชั้นปีที่	1	ปีการ
ศึกษา	2555	เพศชายและเพศหญิง

ประเภทสื่อประชาสัมพันธ์
เพศ

รวม Sig.
ชาย หญิง

1.สื่อมวลชน
1.1	โทรทัศน์

27
13.4

25
13.7

52
13.5

.449 .930

1.2	วิทยุกระจายเสียง
19
9.4

15
8.2

34
8.9

1.3	หนังสือพิมพิ์
16
7.9

12
6.6

26
7.3

1.4	สารกองบริการการศึกษา	ฯ
140
69.3

130
71.4

270
70.3

รวม
202
100

182
100

384
100

2. สื่อเฉพาะกิจ
2.1	แผ่นพับ

57
28.2

49
26.9

106
27.6

2.650 .618

2.2	โปสเตอร์
48
23.8

48
26.4

96
25.0

2.3	ป้ายโฆษณา/ไวนิล
33
16.3

23
12.6

56
14.6

2.4	วิดีทัศน์แนะนำามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
45
22.3

49
26.9

94
24.5

2.5	งานนิทรรศการ
19
9.4

13
7.1

32
8.3

รวม
202
100

182
100

384
100
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อภิปรายผล
1.	 จากผลวิจัยที่พบว่า	 การรับรู้สื่อ

ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ของนิสิตชั้นปีท่ี	 1	 ประจำาปีการศึกษา	 2555	
ประเภทสื่อมวลชน	 คือ	 สารกองบริการการ
ศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 มากที่สุด	
เพราะ	สารกองบรกิารการศกึษา	มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม	 ได้นำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	
มหาวิทยาลัยมหาสารคามซ่ึงเป็นข้อมูลท่ี
บ่งบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือปัจจุบันและ

กิจกรรมของการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
ประเภทสื่อเฉพาะกิจ	 คือ	 แผ่นพับ	 มากที่สุด	
เพราะ	 แผ่นพับ	 มีข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยว
กับ	สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษา	 เกณฑ์การรับ
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	 มีความสอดคล้องกับการศึกษา
ของกุลภรณ์	 หงษ์ทอง	 (2550)	 ที่ได้ศึกษา
เรื่อง	 การศึกษาประสิทธิผลของการใช้ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการรับรู้และแรงจูงใจ
ให้นักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ประเภทสื่อประชาสัมพันธ์
เพศ

รวม Sig.
ชาย หญิง

3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.1	เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

103
51.1

108
59.3

211
54.9

3.396 .334

3.2	Facebook
60
29.7

49
26.9

109
28.4

3.3	กลุ่มสนทนาบนอินเทอร์เน็ต	เช่น	Blog,	
Forum

33
16.3

22
12.1

55
14.3

3.4	YouTube
6
3.0

3
1.6

9
2.3

รวม
202
100

182
100

384
100

4. สื่อบุคคล
4.1	ผู้ปกครอง/ญาติ

28
13.9

28
15.4

56
14.6

4.2	ครู/อาจารย์แนะแนวโรงเรียนที่ท่านศึกษาอยู่
64
31.7

53
29.1

117
30.5

1.004 .800

4.3	รุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
55
27.2

45
27.4

100
26.0

4.4	เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา
ต่อ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

55
27.2

56
30.8

111
28.9

รวม
202
100

182
100

384
100
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มหิดล	 พบว่า	 ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทำาให้ทราบ
ข่าวสารมหาวิทยาลัยมหิดล	มากที่สุดคือ	แผ่น
พบั/โบวช์วัร	์ประเภทสือ่อิเลก็ทรอนกิส	์ทีท่ำาให้
ทราบข่าวสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 คือ	
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เพราะเป็น
ช่องทางที่จะสามารถดูข้อมูลของมหาวิทยาลัย
ไดค้รบถว้น	เชน่	ขอ้มูลเก่ียวกับคณะทีเ่ปดิสอน	
ภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 อุปกรณ์	
และเทคโนโลยบีนอนิเทอร์เนต็	ซึง่สอดคลอ้งกับ
การศึกษาของกุลภรณ์	หงษ์ทอง	(2550)	ที่ได้
ศกึษาเรือ่ง	การศกึษาประสทิธผิลของการใชส้ือ่
ประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการรับรู้และแรงจูงใจ
ให้นักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
มหดิล	พบวา่	เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัมหดิลทำาให้
ทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
มหิดล	 มากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 68.9	 และ
ประเภทส่ือบุคคลที่ทำ า ให้ทราบข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
มากที่สุด	คือ	ครู	 /	อาจารย์แนะแนวโรงเรียน
ที่ท่านศึกษาอยู่ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	
สชุามาส	พวงไม้	(2552)	ทีไ่ดศ้กึษาเร่ือง	ความ
สัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์และความ
พึงพอใจกับการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของ
นักศึกษาชั้นปีที่	1	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	
พบว่า	กลุม่ตวัอยา่งทีเ่ปดิรบัสือ่ประชาสมัพนัธ์
ประชาสมัพนัธ์	ประเภท	อาจารย์	แนะแนวของ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	มากที่สุด

2.	 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลวิจัยพบว่า	 นิสิต	 ส่วนใหญ่เป็น	 เพศ	 ชาย	
ส่วนใหญ่มีคุณลักษณะทางสังคมคล้ายคลึงกัน
จะแลกเปล่ียนความคิดเห็นและอุปการนิสัย
การใช้สื่อร่วมกัน	 ซ่ึง	 เพศ	 แตกต่างกัน	 ทำาให้
การเลือกในการรับรู้สื่อการประชาสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	สื่อมวลชน	สื่อ

เฉพาะกิจ	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	สื่อบุคคล	ไม่ต่าง
กันเพราะ	 เพศ	 เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่มีอิทธิพล
ต่อตัวผู้รับสาร	 ในการกำาหนดการรับรู้	 การ
ตีความในการทำาการส่ือสาร	 ในทางจิตวิทยา
เชื่อว่า	เพศที่แตกต่างกัน	มีความสำาคัญต่อการ
กำาหนดบุคลิกลักษณะ	จิตใจ	และอารมณ์ของ
บุคคลแตกต่างกัน	 (พีระ	 จิรโสภณ,	 2531)	
สอดคล้องกับการศึกษาของ	 กรองทอง	 เพ็
ชรวงศ์	 (2544)	 ที่ได้ศึกษาเรื่อง	 ประสิทธิผล
ของสื่อประชาสัมพันธ์ที่โน้มน้าวใจบุคคลากร
ภาครัฐและเอกชนให้มาบริจาคโลหิต	 พบว่า	
บคุลากรภาครฐัและเอกชนทีม่เีพศ	ตา่งกนั	เปดิ
รับส่ือประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการบริจาคโลหิต	
ไม่ต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
1.	 ข้อเนอแนะเพื่อการนำาผลการวิจัย

ไปใช้

จากผลการวิจัยครั้งนี้	 พบว่า	 นิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ที่มี	 เพศต่างกัน	
มีการเลือกรับรู้ ส่ือการประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ไม่ต่างกัน	 ทำาให้
ทราบว่าสื่อที่นิสิตเลือกรับรู้นั้น	 เป็นสื่อที่มี
ประสิทธิภาพ	การเผยแพรข่อ้มลูมคีวามถูกตอ้ง	
มีความทันสมัย	จากข้อมูลการวิจัยผู้พัฒนาสื่อ
จะต้องนำาผลวิจัยมาเป็นองค์ประกอบในการ
พัฒนาสื่อให้มีประสิทธิภาพ

2.	 ข้อเสนอแนะเพื่อการทำาวิจัยครั้ง
ต่อไป

1 . 	 ก รณี ผู้ วิ จั ย สน ใจศึ กษากา ร
รับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	 ควรจะเพิ่มข้อในการศึกษา
ปั จ จั ย ใ นกา ร รั บ รู้ ส่ื อ 	 เพิ่ ม เ ติ ม ใน ร าย
ด้าน	 เช่น	 ด้านการวิจัยและการแสวงหา
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ข้อมูล	 ด้านการวางแผนและการตัดสินใจ	 
ด้านการติดต่อสื่อสาร	ด้านการประเมินผล	

2.	การวจิยัในคร้ังนีผู้้วจิยัไดศ้กึษากลุม่
ตัวอย่างจาก	 นิสิต	 ชั้นปีที่	 1	 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	 ประจำาปีการศึกษา	 2555	 ซึ่ง
เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
การรับรู้ของสื่อประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	จงึควรมกีารศกึษาการรบัรูส้ือ่การ

ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
ของนิสิตชั้นปีที่	2	3	และ	4	เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาสื่อการประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มากยิ่งขึ้น

3.	 ควรศึกษาอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
จากสื่อประเภทต่างๆ
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ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
การปฏบิตังิานตามมาตรฐานการศกึษาเพือ่การประเมนิคุณภาพภายนอก
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน
The Relationship between Roles of the Basic Educational  
Institution Committees and Education Standard Performance 
for External Quality Assessment of Phrapariyattidhamma 
School, General Education, Nan Province

อุษา เลาดี1, อินทร์ จันทร์เจริญ2, วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์3

Usa Laodee1, In Chanjarain2, Weeraphan Siririth3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย	 1)	 เพื่อศึกษาระดับของบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม	แผนกสามัญศึกษา	จังหวัดน่าน	2)	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานและการปฏิบตังิานตามมาตรฐานการศกึษาเพือ่การประเมนิคณุภาพภายนอกของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม	แผนกสามัญศึกษา	จังหวัดน่าน	และ3)	 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาบทบาท
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับการยกระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการ
ประเมินคณุภาพภายนอกของโรงเรยีนพระปรยัิตธิรรม	แผนกสามญัศกึษา	จงัหวดันา่นประชากรและกลุม่
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระปริยัติธรรม	แผนก
สามัญศึกษา	จังหวัดน่าน	ปีการศึกษา	2555	จำานวน	135	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม	มาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	ประกอบด้วยบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน	ค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	0.95	และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก	ค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	0.83	และทั้งฉบับเท่ากับ	0.96	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	
ร้อยละ	 (%)	 ค่าเฉลี่ย	 (µ)	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (s)	 การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	
(Pearson’s	product	moment	correlation	coefficient)	
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ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการศกึษาเพ่ือการประเมนิคณุภาพภายนอกโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	(µ=	4.07	และ	4.10	ตาม
ลำาดับ)	2)	บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อ
การประเมนิคณุภาพภายนอกมคีวามสมัพันธก์นัในทางบวก	อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.01	และ
มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัมาก	3)	ควรไดร้บัการพฒันาบทบาทคณะกรรมการการศกึษาสถานศกึษาขัน้
พื้นฐาน	2	บทบาท	คือ	บทบาทด้านเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจำาปี	และบทบาทด้านกำาหนดนโยบาย
และแผนพัฒนา

คำาสำาคัญ:	 บทบาทคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน,	การปฏบิตังิานตามมาตรฐานการศกึษาเพือ่
การประเมินคุณภาพภายนอก

Abstract
This	 research	was	aimed	 to	1)	 study	 the	 level	of	 roles	of	 the	basic	educational	 

institution	committees	and	education	standard	performance	for	external	quality	assessment	
of	phrapariyattidhamma	school,	general	education,	nan	province	2)	study	the	relationship	
between	 roles	 of	 the	 basic	 educational	 institution	 committees	 and	 education	 standard	 
performance	for	external	quality	assessment	of	phrapariyattidhamma	school,	general	educa-
tion,	nan	province	and	3)	find	the	way	to	develop	roles	of	the	basic	educational	institution	
committees	and	increase	of	education	standard	performance	for	external	quality	assessment	
of	phrapariyattidhamma	school,	general	education,	nan	province.	The	population	and	samples	
were	included	135	basic	educational	institution	committees	of	phrapariyattidhamma	school,	
general	education,	nan	province	in	academic	year	2012.	The	instrument	for	data	collection	
was	used	the	rating	scale	questionnaire	including	roles	of	the	basic	educational	institution	
committees,	and	education	standard	performance	for	external	quality	assessment	with	the	
reliability	of	0.95,	0.83	and	0.96	respectively.	Data	were	analyzed	using	descriptive	statistics	
and	Pearson’s	product	moment	correlation	coefficient.

The	 results	 show	 that:	 1)	 roles	 of	 the	 basic	 educational	 institution	 committees	
and	education	standard	performance	for	external	quality	assessment	 in	overall	and	each	 
dimension	were	at	the	high	level	(µ=	4.07	and	4.10)	2)	The	relationship	between	roles	of	
the	basic	educational	institution	committees	and	education	standard	performance	for	external	
quality	assessment	was	positively	statistically	significant	(p<0.01)	at	the	high	level,	and	3)	there	
were	2	ways	to	develop	roles	of	the	basic	educational	institution	committees	including	role	
of	the	approval	in	the	annual	operation	plans	and	role	of	set	policies	and	development	plans.

Keywords:	roles	 of	 the	 basic	 educational	 institution	 committees,	 education	 standard	 
performance	for	external	quality	assessment
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บทนำา
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	
(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	ต้องการให้มีตัวแทนของ
ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตชุมชน	 เข้ามามี
สว่นรว่มในการจดัการการศกึษาของโรงเรยีน	จงึได้
กำาหนดใหม้คีณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	
กำากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของโรงเรียน
มาร่วมในการจัดการศึกษากับผู้บริหารโรงเรียน	
ครู	 บุคลากรทางการศึกษา	 บทบาทและหน้าที่
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ต้องทำา
หน้าที่แทนชุมชนและผู้ปกครอง	 นักเรียนทุกคน	
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน	 โดยอาศัย
กระบวนการทำางานทีเ่นน้การกระจายอำานาจ	การ
มสีว่นรว่มและความโปรง่ใสตรวจสอบไดใ้นทกุขัน้
ตอนของการจัดการศึกษา	คำานึงถึงความคุ้มค่าใน
การลงทุนด้านการจัดการศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรม	 แผนกสามัญ
ศึกษา	จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้ที่บวชเป็น
พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาทั้งวิชาสามัญ
และวิชาธรรมควบคู่กันไป	 ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ฝ่ายศาสนจักรและฝ่ายบ้านเมือง	 นั้นคือได้ศาสน
ทายาทที่ดี	 มีความรู้และเข้าใจหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอย่าแท้จริง	 ได้เป็นผู้ประพฤติ
ดี	 ปฏิบัติชอบ	 สามารถสืบต่อพระพุทธศาสนา
ต่อไปได้	 และหากพระภิกษุสามเณรเหล่านี้ได้สา
สิกขาบทไป	 ก็จะสามารถศึกษาต่อในสถาบันของ
รัฐหรือนำาความรู้ไปประกอบอาชีพต่อไป

ปัจจุบันการจัดการศึกษาโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม	 แผนกสามัญศึกษา	 ต้องได้รับการ
พัฒนาในด้านคุณภาพ	 และมาตรฐานในการ
จัดการศึกษา	 อีกทั้งยังไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม
ในวงกว้าง	 ความไม่ชัดเจนในอัตลักษณ์ของการ
จดัการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบับรบิททีค่วรเปน็อย่าง

แท่จริง	ประสิทธิภาพของระบบการดำาเนินงานใน
การบริหารจัดการและการจัดการศึกษา	 ยังไม่มี
ทิศทางในการพัฒนา	 และยังมีปัญหาด้านระบบ
ประกนัคณุภาพการศกึษา	คอื	ผูบ้รหิารโรงเรยีนไม่
ใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาระบบประกนัคณุภาพ
การศกึษา	และนำาผลการประเมนิคณุภาพมาใชใ้น
การวางแผนการพฒันาคณุภาพโรงเรยีน	(กองพทุธ
ศาสนศึกษา,	2553)	

สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศกึษา	พบว่า	โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม	
แผนกสามัญศึกษา	 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบแรก	 (พ.ศ.	 2544-2548)	 ไม่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน	ร้อยละ	93.31	ของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม	 แผนกสามัญศึกษาทั้งหมดที่
ประเมนิในรอบแรก	และมผีลการประเมนิคณุภาพ
ภายนอกรอบที่สอง	 (พ.ศ.	 2549–2553)	 ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน	 209	 โรงเรียนจาก	 391	
โรงเรียน	คิดเป็นร้อยละ	53.45	และไม่ได้รับรอง
มาตรฐาน	182	 โรงเรียน	คิดเป็นร้อยละ	46.55	
และมีผลการประเมินในระดับดีมาก	 จำานวน	 12	
โรงเรียน	คิดเป็นร้อยละ	3.07	(สำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 อ้างถึง
ใน	กองพุทธศาสนศึกษา,	2553)	

ดว้ยเหตนุีผู้ว้จิยัจงึสนใจถงึความสมัพนัธ์
ระหว่างบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้น
ฐานกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม	 แผนกสามัญศึกษา	 จังหวัดน่าน	
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนำาไปใช้วางแผนและพัฒนา
คณุภาพของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	
และการเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม	 แผนกสามัญศึกษา	 ให้เหมาะสมกับ
นโยบาย	จุดเน้น	และคุณลักษณะเฉพาะของการ
จัดการศึกษาประเภทนี้
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
1)	 เพื่อศึกษาระดับของบทบาทคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการปฏิบัติ
งานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก

2)	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บทบาทคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานและ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพภายนอก

3)	 เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนา
บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
การยกระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

สมมุติฐานการวิจัย
บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐานกับการปฏบิตังิานตามมาตรฐานการศกึษา
เพือ่การประเมนิคุณภาพภายนอกมคีวามสมัพนัธ์
กันในทางบวก

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยครั้งนี้คือ	 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืน
ฐานโรงเรียนพระปริยัติธรรม	 แผนกสามัญศึกษา	
จังหวัดน่าน	 จำานวน	15	 โรง	 จำานวน	135	 รูป/
คน	เก็บข้อมูลได้จำานวน	15	โรง	135	รูป/คน	คิด
เป็นร้อยละ	100

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 	 เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 จำานวน	 1	 ฉบับ
แบ่งออกเป็น	 3	 ตอน	 ดังนี้	 ตอนที่	 1	 เป็นข้อ
คำาถามเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม	

ตอนที่	 2	 เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับบทบาทคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม	 แผนกสามัญศึกษา	 จังหวัดน่านเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จำานวน	35	
ข้อ	 ตอนที่	 3	 เป็นข้อคำาถามเก่ียวกับการปฏิบัติ
งานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก	โรงเรียนพระปริยัติธรรม	แผนก
สามัญศึกษา	 จังหวัดน่านเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า	5	ระดับ	จำานวน	15	ข้อ	ข้อคำาถาม
ในแบบสอบถามมคีา่ดชันคีวามสอดคลอ้งระหวา่ง
ข้อคำาถามกับวัตถุประสงค์	 (Item	 Objective	 
Congruence	Index:	IOC)	ตั้งแต่	0.60–1.00	มี
คา่ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามตอนที	่2	เทา่กบั	
0.95	 และตอนที่	 3	 เท่ากับ	 0.83	 และทั้งฉบับ
เท่ากับ	0.96

การเก็บรวบรวม

เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากประชากรและกลุม่
ตัวอย่างมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

1.	 ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิต
วิทยาลัย	 วิทยาลัยเชียงรายในการทำาหนังสือ
และแนะนำาตัวผู้วิจัย	 ถึงประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 โรงเรียนพระปริยัติธรรม	
แผนกสามัญศึกษา	 จังหวัดน่าน	 เพื่อขอความ
อนุเคราะห์คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามโดยผู้วิจัย
ส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง	 จำานวน	 135	 ฉบับ	
พร้อมได้กำาหนดวันส่งคืน

2 . 	 ผู้ วิ จั ยดำ า เนินการ เ ก็บรวบรวม
แบบสอบถามจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม	แผนก
สามัญศึกษา	จังหวัดน่านที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	โดย
ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์

3.	 รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืน
ทัง้หมด	จำานวน	135	ฉบบั	มาตรวจความสมบรูณ์
ของข้อมูล	 แบบสอบถามมีความสมบูรณ์	 135	
ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	100
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การวิเคราะห์ข้อมูล

1.	 วิเคราะห์ภาพรวมของสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่	
(Frequency)	และค่าร้อยละ	(Percentage)	

2.	 วิ เคราะห์บทบาทคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 และการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม	 แผนก
สามัญศึกษา	 จังหวัดน่านโดยการวิเคราะห์หาค่า
เฉลี่ย	 (µ)	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (s)	 ตาม
เกณฑม์าตราสว่นประมาณค่า	5	ระดับของบญุชม	 
ศรีสะอาด	(2545:	103)	

3.	ทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งบทบาท
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอก	 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน	 (Pearson’s	

product	moment	correlation:	r)	

ผลการวิจัย
1.	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากที่สุด	
105	 รูป/คน	 (ร้อยละ	 77.80)	 มีอายุในช่วง
ระหว่าง	31-40	ปี	จำานวน	50	รูป/คน	(ร้อยละ	
37.00)	มีระดับการศึกษาปริญญาตรี	จำานวน	83	
รูป/คน	(ร้อยละ	61.50)	และมีประสบการณ์การ
ทำางานน้อยกว่า	5	ปีจำานวน	114	รูป/คน	(ร้อย
ละ	84.40)	

2.	 บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก	โรงเรียน
พระปริยัติธรรม	 แผนกสามัญศึกษา	 จังหวัดน่าน	
ผลจากการศกึษาพบวา่อยูใ่นระดบั	มาก	(µ=	4.07	
และ	4.10	ตามลำาดับ)	(ตารางที่	1)	
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3.	 บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	 มีความสัมพันธทางบวกในระดับมาก
กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อ

การประเมินคุณภาพภายนอก	 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	0.01	(r	=	0.853,	p	=	0.000)	
(ตารางที่	2)	

ตารางที่ 1		ค่าเฉลี่ย	(µ)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(s)	ของระดับบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐานและการปฏบัิติงานตามมาตรฐานการศกึษาเพือ่การประเมนิคณุภาพภายนอกของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม	แผนกสามัญศึกษา	จังหวัดน่าน	จำาแนกตามรายด้าน	(n	=	135)	

บทบาท m s ระดับ

บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำาหนดนโยบายและแผนพัฒนา
เห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจำาปี
เห็นชอบการจัดทำาสาระหลักสูตรสนองท้องถิ่น
กำากับ	ติดตาม	การดำาเนินงานตามแผนงาน
ส่งเสริม	สนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษามีคุณภาพ
ส่งเสริม	พิทักษ์สิทธิเด็ก	พัฒนาเด็กความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ
เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการ
เห็นชอบ	รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีต่อสาธารณชน
แต่งตั้งที่ปรึกษา/อนุกรรมการเพื่อดำาเนินงานตามระเบียบปฏิบัติงานด้าน
อื่นๆ

4.07
3.99
4.02
4.08
4.06
4.14
4.04
4.14
4.04
4.13
4.12
4.11

0.57
0.75
0.64
0.69
0.63
0.77
0.67
0.62
0.67
0.70
0.73
0.83

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 4.10 0.64 มาก
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อภิปรายผล
1.	 บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	โรงเรียนพระปริยัติธรรม	แผนกสามัญ
ศกึษา	จงัหวดัน่าน	ทัง้	11	บทบาท	พบวา่โดยภาพ
รวมในแตล่ะบทบาทคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานมคีวามสมัพันธก์นัในระดับมาก	(µ=	4.07,	
s	=	0.57)	บทบาทด้านเสนอแนวทางและมีส่วน
รว่มในการบรหิารจดัการศกึษา	มคีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ	
(µ=	4.14,	s	=	0.62)	รองลงมา	คือ	บทบาทส่ง
เสริม	 สนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษามีคุณภาพ	
(µ=	4.14,	s	=	0.77)	บทบาทเหน็ชอบ	รายงานผล
การดำาเนินงานประจำาปตีอ่สาธารณชน	(µ=	4.13,	

s	=	0.70)	และบทบาทกำาหนดนโยบายและแผน
พัฒนา	มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	(µ=	3.99,	s	=	0.75)	
เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	
โรงเรียนพระปริยัติธรรม	 แผนกสามัญศึกษาได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา	 ด้าน
วิชาการ	 ด้านงบประมาณ	 ด้านการบริหารงาน
บุคคล	 และด้านบริหารทั่วไปของโรงเรียน	 มีการ
สร้างขวัญกำาลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครู
และบุคลากรอื่นในโรงเรียน	 สนับสนุนการวัดผล
ประเมินตามสภาพจริง	 และสนับสนุนให้โรงเรียน
จัดบรรยากาศ	 และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม	
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูใบฏีกาบุญชู	 

ตารางที่ 2	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก	 โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม	แผนกสามัญศึกษา	จังหวัดน่าน	(n=135)	

บทบาท

การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมิน

คุณภาพภายนอก ระดับ

r p

บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำาหนดนโยบายและแผนพัฒนา
เห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจำาปี
เห็นชอบการจัดทำาสาระหลักสูตรสนองท้องถิ่น
กำากับ	ติดตาม	การดำาเนินงานตามแผนงาน
ส่งเสริม	สนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษามีคุณภาพ
ส่งเสริม	พิทักษ์สิทธิเด็ก	พัฒนาเด็กความสามารถพิเศษอย่างเต็ม
ศักยภาพ
เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการ
เห็นชอบ	รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีต่อสาธารณชน
แต่งตั้งที่ปรึกษา/อนุกรรมการเพื่อดำาเนินงานตามระเบียบ
ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ

0.853
0.669
0.696
0.716
0.684
0.700

0.708
0.755

0.703
0.750
0.715
0.644

0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

0.000*
0.000*

0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก

มาก
มาก

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

*	มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01
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ชุติปญฺโญ	(บุญวงศ์)	(2555:	103-118)	ได้ศึกษา
รปูแบบการบรหิารโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม	แผนก
สามัญ	พบว่า	การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม	
แผนกสามัญ	ประกอบด้วย	คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน	 และการบริหาร	 4	 ฝ่ายคือ	 ฝ่ายงาน
วชิาการ	ฝา่ยงบประมาณ	ฝา่ยงานบคุคล	และฝา่ย
การบริหารงานทั่วไป	 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ	พุทธา	โพธิ์มะฮาด	(2548:	117)	ได้ศึกษา
สภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศกึษาตามบทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระบุรี	 พบว่า	 คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 มีส่วนร่วมในการบริหารสถาน
ศกึษา	อยูใ่นระดบัมาก	และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ	วรากร	วงศด์าว	(2548:	65)	ได้ศกึษาบทบาท
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
ประถมศึกษา:	กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่า	และ
โรงเรียนบ้านม่อน	อำาเภอลอง	จังหวัดแพร่	พบว่า 
ผลสภาพปัญหาการดำาเนินงานตามบทบาทคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านการ
กำาหนดนโยบายและแผน	อยู่ในระดับ

2.	 สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก	
โรงเรียนพระปริยัติธรรม	 แผนกสามัญศึกษา	
จังหวัดน่าน	 พบว่าในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก	โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.10	อาจ
เนื่องมาจากความตั้งใจจริงในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 กอร
ปกับแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และที่
แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	ซึ่งกำาหนด
ให้โรงเรียนต้องได้รับการประเมินจากบุคคล
ภายนอก	 โดยใช้มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพภายนอก	 เป็นเกณฑ์มาตรฐาน	
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานจงึต้องมสีว่น

รว่มพฒันาสถานศกึษาใหม้มีาตรฐานตามเกณฑท์ี่
กำาหนด	เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก	
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ดร.สิทธิกร	 อ้วนศิริ	 
(2555:	 63-80)	 ได้ศึกษาการพัฒนาโมเดล
เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม	
แผนกสามัญศึกษา	 พบว่า	 โมเดลเชิงสาเหตุของ
ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ผลการประเมนิคณุภาพภายนอก
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม	 แผนกสามัญศึกษา	
ประกอบด้วย	7	ปัจจัย	ได้แก่	การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน	 คุณลักษณะของนักเรียน	 ภาวะผู้นำาของผู้
บรหิารโรงเรยีน	การประกนัคณุภาพภายใน	สภาพ
แวดลอ้มภายในโรงเรยีน	คณุภาพของสือ่การเรยีน
การสอนและคุณภาพของครู	 โดยปัจจัยด้านการ
มีส่วนร่วมของชุมชน	 ส่งผลต่อผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม	
แผนกสามัญศึกษามากที่สุด	

3.	 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทคณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานกบัการปฏบิตังิาน
ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก	 โรงเรียนพระปริยัติธรรม	 แผนกสามัญ
ศึกษา	 จังหวัดน่านมีความสัมพันธ์กันในทางบวก
และมีความสัมพันธ์กับในระดับมาก	(r	=	0.853,	 
p	 =	 0.000)	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความตั้งใจ
จริงในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน	กอรปกบัแนวนโยบายการปฏริปู
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	
พ.ศ.	 2542	 ซึ่งกำาหนดให้แต่ละโรงเรียนต้องมี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทำาหน้าที่
ตามบทบาทที่กำาหนด	 และโรงเรียนต้องได้รับ
การประเมินจากบุคคลภายนอก	โดยใช้มาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก	เป็น
เกณฑ์มาตรฐาน	 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจึงต้องร่วมมือกับทางสถานศึกษาพัฒนา
สถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำาหนด	
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เพื่อรองรับการประเมินจากบุคคลภายนอก	 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ไพฑูรย์	 เลียบวัน	
(2547:	109)	ได้ศกึษาพฤติกรรมการบรหิารของผู้
บรหิารทีส่ง่ผลตอ่การปฏิบติังานตามมาตรฐานการ
ศกึษาเพือ่การประเมนิคณุภาพภายนอกของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาเพชรบุรี	พบว่า	พฤติกรรมการบริหารของผู้
บรหิารทีส่ง่ผลตอ่การปฏบัิติงานตามมาตรฐานการ
ศึกษาเพือ่การประเมนิคณุภาพภายนอกของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ซึ่งผู้บริหารก็เป็นส่วนหนึ่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อเสนอแนะ 
1.	ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช้

ผู้วจิยัขอเสนอขอ้เสนอแนะเพ่ือการนำาไป
ใช้ประโยชน์ดังนี้

1.1	 บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศกึษา	จังหวดัน่าน	พบวา่	ม	ี2	บทบาททีม่คีา่เฉลีย่
น้อยที่สุด	 คือ	 บทบาทด้านเห็นชอบแผนปฏิบัติ
งานประจำาปี	 และบทบาทด้านกำาหนดนโยบาย
และแผนพฒันา	ดังนัน้เพ่ือเปน็การกระตุน้ใหค้ณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 ให้ความสนใจ
และเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น	 คือ	 สถานศึกษา
ควรจัดทำาแผนหรือโครงการสนับสนุน	 ให้คณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจดัการศกึษา	ทกุดา้นโดยเฉพาะการกำาหนด
นโยบายและแผนพัฒนา	 และการเห็นชอบแผน
ปฏิบัติงานประจำาปี	 และสถานศึกษาควรจัดจัด
อบรมให้ความรู้	 ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.2	 สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โรงเรียน
พระปริยัติธรรม	 แผนกสามัญศึกษา	 จังหวัดน่าน	
สถานศึกษาควรพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์	 และส่งเสริมให้มีคณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานปฏบิตัหินา้ทีต่าม
บทบาทที่กำาหนด

2.	ข้อเสนอแนะสำาหรับวิจัยในครั้งต่อไป

ควรศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการ
ประเมนิคณุภาพภายนอก	โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม	
แผนกสามัญศึกษา	 จังหวัดน่าน	 เนื่องจากบริบท
ในการบริหารจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม	
แผนกสามัญศึกษามีความแตกต่างจากโรงเรียน
ขั้นพื้นฐานที่สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	
กระทรวงศึกษาธิการ
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการเรื่อง ความ 
น่าจะเป็น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และเจตคติต่อ 
การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
The Effect of Hand–On Mathematics Learning Activities on the 
Topic of Probability Towards Mathematics Learning Achievment  
and Learning Attitude of Mathayom Suksa III
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง

ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์
แบบปฏิบัติการกับแบบปกติ	และ	2)	ศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ	
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2554	 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร	์วทิยาเขตกำาแพงแสน	ศนูยวิ์จยัและพฒันาการศกึษา	จงัหวัดนครปฐม	จำานวน	
2	ห้องเรียน	ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม	สุ่มให้กลุ่มหนึ่งมีนักเรียน	40	คนเป็นกลุ่มทดลอง	โดยทำากิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ	 อีกกลุ่มหนึ่งมีนักเรียน	 39	 คนเป็นกลุ่มควบคุม	 เพื่อเรียนแบบ
ปกติ	แผนการวจิยัแบบวดักอ่นและหลงัการทดลองโดยมกีลุม่เปรยีบเทยีบ	เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก	่
1)	แผนการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตรแ์บบปฏิบตักิารเรือ่งความนา่จะเปน็	2)	แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ
ปกติเรือ่งความนา่จะเปน็	3)	แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และ	4)	แบบวดัเจตคตติอ่การเรยีน
คณติศาสตรแ์บบปฏบิติัการ	สถติิทีใ่ช้ในการวจิยั	ไดแ้ก	่คา่เฉลีย่	สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลองสูง
กว่าของกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05	 และ2)	 เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์แบบ
ปฏิบัติการของกลุ่มทดลองอยู่ในระดับดี
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Abstract
The	 purposes	 of	 this	 research	 were	 1)	 to	 compare	 mathematics	 learning	 

achievement	in	the	topic	of	Probability	of	the	group	of	Mathayom	Suksa	III	students	who	
undertook	hands-on	mathematics	learning	activities	with	that	of	the	group	of	students	who	
learned	the	topic	under	the	conventional	instruction	;	and	2)	to	study	the	students’	attitude	 
toward	 hands-on	 mathematics	 learning	 activities.	 The	 research	 sample	 consisted	 of	
110	 Mathayom	 Suksa	 III	 students	 in	 two	 intact	 classrooms	 of	 Kasetsart	 University	 
Laboratory	 School,	 Kamphaeng	Saen	Campus,	 Educational	Research	 and	Development	 
Center,	Nakhon	Pathom	Province	during	the	second	semester	of	the	2011academic	year,	
obtained	by	cluster	sampling.	After	 that,	one	classroom	with	40	students	was	 randomly	
assigned	 as	 the	 experimental	 group	 ;	while	 the	 other	 classroom	with	 39	 students,	 the	
control	group	 to	 learn	 the	 topic	under	 the	conventional	 instruction.	This	study	employed	 
the	 Non-Equivalent	 Control	 Group	 Pretest-Posttest	 Design.	 The	 employed	 research	 
instruments	 were	 1)	 learning	management	 plans	 for	 the	 topic	 of	 Probability	 employing	 
hands-on	mathematics	learning	activities	;	2)	 learning	management	plans	for	the	topic	of	 
Probability	under	the	conventional	instruction	;	3)	a	learning	achievement	test	;	and	4)	a	scale	
to	assess	attitude	toward	hands-on	learning	activities.	Statistics	employed	for	data	analysis	
were	 the	mean,	 standard	 deviation,	 and	 ANCOVA.	 The	 research	 findings	 revealed	 that	 
1)	 learning	 achievement	 in	 the	 topic	 of	 Probability	 of	 the	 experimental	 group	 students	 
was	 significantly	 higher	 than	 that	 of	 the	 control	 group	 students	 at	 the.05	 level	 ;	 and	 
2)	attitude	 toward	 learning	mathematics	with	hands-on	mathematics	 learning	activities	of	 
the	experimental	group	students	was	at	the	good	level.	

Keywords:	Probability,	Hands-on	learning	activities,	Learning	achievement,	Attitude	

บทนำา
คณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้ที่บรรจุ

อยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช	2551	ที่สถานศึกษาต้องใช้เป็นหลัก
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างพ้ืนฐานใน
การคดิและเปน็กลยทุธในการแกป้ญัหาและวกิฤต
ของชาติ	 (กรมวิชาการ	 2551:	 5)	 โดยเน้นให้ผู้
เรยีนมีความรูค้วามเขา้ใจเนือ้หาสาระคณติศาสตร	์
มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์	 มีเจตคติ
ที่ดีต่อคณิตศาสตร์และสามารถนำาความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ตลอดจนนำา
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเครื่องมือในการ
เรยีนรูส้ิง่ตา่งๆและเปน็พืน้ฐานการศกึษาในระดบั
ที่สูงขึ้น	(กรมวิชาการ	2551:	2)	

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใน
ปัจจุบันยังไม่เน้นให้นักเรียนพัฒนากระบวนการ
คิด	 ครูส่วนใหญ่มุ่งเน้นการบรรยายให้ความรู้แก่
นักเรียน	 ผู้เรียนจะเคยชินกับการรับความรู้	 และ
ทำาตามผูส้อน	ทำาใหค้ณุภาพการดำาเนนิการในดา้น
ตา่งๆอยูใ่นระดับทีไ่มน่า่พอใจ	(วัฒนาพร	ระงับทกุข์	 
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2545:	3)	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	พรพรหม	
อัตตวัฒนากุล	 (2547:	 34)	 ที่กล่าวว่า	 “ปัญหา
การสอนของครูถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญ
ที่สุดและมีผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน”	

สำาหรับแนวทางการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น
นั้น	 ครูผู้สอนต้องปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
แบบยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ	เน้นการสอนให้นักเรียน
มกีระบวนการคดิอยา่งเปน็ระบบและมเีหตผุล	มุง่
ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้	 รู้จักคิดวิเคราะห์	
แสวงหาความรู้และรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง	 
ดังนั้นผู้สอนควรจัดกิจกรรมในลักษณะที่เปิด
โอกาสใหน้กัเรยีนมปีฏสิมัพันธ์กบัสือ่	วสัดุ	อปุกรณ	์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดกระทำา	 ศึกษา	 สำารวจ
วิเคราะห์	 ทดลอง	 ลองผิดลองถูกกับสิ่งนั้นๆจน
เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้น	 ผู้สอนเปลี่ยนบทบาท
จากการถ่ายทอดความรู้	 เป็นผู้ให้ความร่วมมือ	
อำานวยความสะดวก	 และช่วยเหลือผู้เรียนในการ
เรียนรู้	 และนักเรียนสามารถถ่ายโยงความรู้จาก
เรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่ง	จะทำาให้การเรียนการ
สอนมคีวามหมาย	และคุณคา่	ทัง้ยงัเปน็ประโยชน์
ต่อนักเรียนอย่างยิ่ง	 เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่	
ตลอดจนการนำาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ	ได้เป็น
อย่างดี	(สุทธิพงศ์	บุญผดุง	2549:	58)	

รูปแบบการสอนแบบปฏิบัติการ	 เป็น 
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
การปฏบัิติ	โดยพัฒนามาจากการนำาแนวคดิทฤษฎี
รูปแบบการสอนช่ือ	 การสืบเสาะหาความรู้เป็น 
กลุ่ม	 ของ	 จอห์น	 ดิวอี้	 (John	Dewey:	Group	 
Invest igat ion	 Model ) 	 เป็นรูปแบบที่มุ่ ง
พัฒนาทักษะของผู้เรียนให้อยู่ร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยอย่างมีความสุข	 เน้นความสัมพันธ์
ระหวา่งบคุคล	ทกัษะการอยูร่ว่มกนัเปน็กลุม่	และ
การใฝ่หาความรู้ของผู้เรียน	 โดยผู้สอนมีหน้าที่ 

เป็นผู้ให้คำาแนะนำา	 อำานวยความสะดวกหรือเป็น
เพียงที่ปรึกษาทางวิชาการ	 (ออนไลน์	 www.
wijai48.com/learning-style,	 22/8/2554)	 ซึ่ง
เป็นรูปแบบการสอนที่มีแนวคิดทฤษฎีไทเลอร์	
ทฤษฎีการสร้างสรรค์องค์ความรู้	 และทฤษฎีบรู
เนอร์	 เป็นทฤษฎีที่สนับสนุนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบปฏิบัติการ	(สมวงษ์	แปลงประสพ
โชค	2554:	11:	6–13)	 เป็นวิธีการสอนที่มุ่งให้
นักเรียนได้ระดมความคิด	 การหาเหตุผลเพื่อให้
เกดิความเขา้ใจอยา่งถอ่งแท	้ซึง่จะทำาใหก้ารเรยีนมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้	และจากผลการวจิยัของ	ราตร	ี
รุ่งทวีชัย	 (2547)	 พบว่าการสอนแบบปฏิบัติการ
สามารถส่งเสริมพัฒนาให้เกิดความคงทนในการ
เรียนรู้และความสนใจของผู้เรียน	 อันจะส่งให้ผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้และมเีจตคตทิีด่ตีอ่วิชา
คณิตศาสตร์	

จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึง
สนใจนำาแนวคิดทฤษฎีการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบปฏิบัติการ	 มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ	 เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
วิทยาเขตกำาแพงแสน	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ศึกษา	จังหวัดนครปฐม	

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ระหว่างกลุ่มที่ได้
รบักจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรแ์บบปฏบิตักิาร
กับกลุ่มที่ได้รับกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบปกติ

2 . 	 เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนรู้
คณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่3	ทีไ่ด้
รบักจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรแ์บบปฏบิตักิาร
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สมมติฐานของการวิจัย
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี่	3	ทีเ่รยีนโดย

จดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรแ์บบปฏิบตักิาร
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง	

แบบแผนวัดก่อนและหลังการทดลอง	 เพื่อเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์	 เรื่อง	
ความน่าจะเป็น	 ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ
กับนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบปกติ	มีวิธีการดำาเนินวิจัย	ดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร	 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที	่3	โรงเรยีนสาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์
วิทยาเขตกำาแพงแสน	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ศกึษา	จงัหวดันครปฐม	ปกีารศกึษา	2554	จำานวน	
3	ห้องเรียน	จำานวนนักเรียน	118	คน	จัดชั้นเรียน
แบบคละความสามารถ	

กลุม่ตวัอย่าง	เปน็นักเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ปี ท่ี 	 3 	 โ ร ง เ รี ยนสาธิ ตแห่ งมหาวิทยาลั ย
เกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตกำาแพงแสน	 ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา	จังหวัดนครปฐม	ภาคเรียน
ที่	2	ปีการศึกษา	2554	จำานวน	2	ห้องเรียน	รวม	
79	คน	ซึง่ผูว้จิยัได้มาจากการสุม่แบบกลุม่	แลว้สุม่
เปน็กลุม่ทดลอง	1	หอ้งเรยีน	จำานวน	40	คน	และ
กลุ่มควบคุม	1	ห้องเรียน	จำานวน	39	คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

2.1	 แผนการจัดการเรียนรู้	 ผู้วิจัยสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการและแบบ
ปกติ	 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ใน
เน้ือหา	เรือ่งความนา่จะเปน็	จำานวน	16	คาบ	คาบ

ละ	50	นาท	ีโดยแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบปฏบิตัิ
การ	 จะเน้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง	
ซึ่งได้นำาแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปฏิบัติการของ	 สมวงษ์	 แปลงประสพโชค	 มาจัด
กิจกรรมการเรยีนรู	้สว่นแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ
ปกติ	เน้นการสอนแบบบรรยาย	นำาแนวคิดการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของ	สสวท.	มาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ	

2.2	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ความน่าจะเป็น	 จำานวน	
2	ฉบับ	เป็นแบบทดสอบคู่ขนานชนิดเลือกตอบ	4	
ตวัเลอืก	ฉบบัละ	30	ขอ้	ฉบบักอ่นเรยีนมคีา่ความ
ยากตั้งแต่	 0.35–0.80	 ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่	
0.00–0.80	 ค่าความเช่ือมั่น	 0.73	 ส่วนข้อสอบ
ฉบับหลังเรียน	 มีค่าความยากตั้งแต่	 0.50–0.80	
ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่	0.10–0.80	ค่าความเชื่อ
มั่น	0.70	

2 .3	 แบบวัดเจตคติต่อการ เรี ยนรู้
คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ	 ผู้วิจัยนำาแบบวัด
เจตคติต่อวิธีการสอนแบบปฏิบัติการ	 ของ	 อารี
รัตน์	 สุดเกตุ	 (2529:	 93–96)	 มาเป็นแนวการ
สร้างคำาถาม	 ซึ่งเป็นแบบวัดเจตคติแบบมาตรา
วัดส่วนประเมินค่า	 5	 ระดับ	 ที่สร้างตามวิธีของ
ลิเคิร์ท	 (Likert	 Scale)	 เป็นคำาถามเกี่ยวกับ	 วิธี
การสอน	ประโยชน์	ความสำาคัญ	ความเหมาะสม
ของสื่อ/อุปกรณ์	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จำานวน	25	ข้อ	

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามขั้นตอนดังนี้	

3.1	 ก่อนการดำาเนินการสอน	 ผู้วิจัยให้
นกัเรยีนกลุม่ตวัอยา่งทำาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียน	 ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน	 ใช้เวลา
สอบ	60	นาที
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3.2	 ผู้วิจัยดำาเนินการจัดการเรียนรู้กับ
กลุ่มตัวอย่างทั้ง	2	กลุ่ม	

3.2.1	 กลุ่มทดลอง	 ใช้แผนการจัดการ
เรยีนรูค้ณติศาสตรแ์บบปฏบิติัการ	ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้	

จำานวน	16	คาบ	โดยในแต่ละแผนได้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปฏิบัติการ	 โดยเน้นให้นักเรียน
ทดลองปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเอง	สำาหรบัขัน้ตอน
การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการดังนี้

ตารางที่ 1	 แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ

1. ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน-เป็นขั้นที่ครูทบทวนความรู้เดิมเพื่อศึกษาความรู้พื้นฐานโดยการถาม–ตอบ	สร้าง
และกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยใช้สื่อหลากหลาย	เช่น	สื่อข้อความ	เกม	หรือ	กิจกรรม	เป็นต้น	
2. ขั้นศึกษาวิเคราะห์-นักเรียนศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาและความรู้เป็นกลุ่ม	จากหนังสือ	ใบความรู้	สื่อต่างๆ	
ที่ครูหรือผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดเตรียม
3. ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง-เป็นขั้นนำาความรู้ที่นักเรียนได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในขั้นที่	2	มาใช้
ในการทดลอง	ปฏิบัติกิจกรรมในขั้นที่	3	จะปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล	อาจทดลองในปัญหาเดียวกัน
หรือต่างกัน	แต่นักเรียนสามารถได้รับประสบการณ์และความรู้จากประสบการณ์เหมือนกัน	
4. ขั้นสรุปและเสนอผลการเรียนรู้-นักเรียนรวบรวมความรู้ที่ได้จากการทดลองปฏิบัติกิจกรรม	แล้วสรุป
และนำาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดที่แต่ละกลุ่มหรือแต่ละบุคคลค้นพบ
5. ขั้นปรับปรุงและนำาไปใช้-นักเรียนนำาประมวลความรู้ที่ได้จากการศึกษา	การปฏิบัติกิจกรรม	มาปรับปรุงงาน
และนำาไปประยุกต์ใช้จริงในรูปกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่างๆ	ในชีวิตประวัน
6. ขั้นวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง-วัดผลจากการสรุปข้อความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม	
การสร้างชิ้นงาน/ผลงานของนักเรียน	เช่น	การเล่นบทบาทสมมติหรือสร้างสถานการณ์จำาลอง	
โดยผู้เรียนประเมินตนเอง	สมาชิกของแต่ละกลุ่มประเมินและครูผู้ประเมิน

3.2.2	 กลุ่มควบคุม	 ใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	
จำานวน	 16	 คาบ	 คาบละ	 50	 นาที	 จำานวน	 4	
สัปดาห์ๆ	ละ	4	คาบ	ตามตารางสอนที่โรงเรียน
กำาหนด	

3.3	 หลังจากดำาเนินการสอนเสร็จสิ้น	 
ผูว้จิยัใหก้ลุม่ตวัอย่างทำาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 ใช้เวลา
สอบ	60	นาที	

3.4	 นักเรียนกลุ่มที่เรียนโดยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ	 ตอบแบบ
วัดเจตคติต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติ
การ

3.5	นำาคะแนนทีบ่นัทกึไปวิเคราะหข์อ้มลู
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยมีลำาดับขั้นตอน
ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

	4.1	เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
คณติศาสตร	์เรือ่ง	ความนา่จะเปน็	ระหว่างนกัเรยีน
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรแ์บบ
ปฏิบัติการและนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ	 โดยการหาค่า
เฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม	 (ANCOVA)	 โดยใช้คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเป็นตัวแปรร่วม
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4.2	 วิเคราะห์ผลเจตคติต่อการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มที่เรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ	
ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงมาตรฐาน	

ผลการวิจัย 
1.	ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปี
ที	่3	ระหวา่งกลุม่ทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
คณติศาสตรแ์บบปฏบัิติการและกลุม่ท่ีได้รับการจดั

กจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรแ์บบปกต	ิเปน็ดงันี	้

ผู้วิจัยนำาคะแนนทดสอบหลังเรียนของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาเปรียบเทียบผล
เพือ่ดคูวามแตกตา่ง	จากตารางที	่2	พบวา่	คะแนน
เฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์อง
กลุม่ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร์
แบบปฏิบัติการเท่ากับ	 21.25	 คะแนน	 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	5.25	ส่วนกลุ่มที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	18.26	คะแนน	ค่าส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ	4.95	

ตารางที่ 2	 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ความ 
น่าจะเป็น	 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ 
กับแบบปกติ

กลุ่มตัวอย่าง                                             n
ก่อนเรียน หลังเรียน

S.D S.D
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ									40
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ															39

13.48
12.59

4.10
3.91

21.25
18.26

5.25
4.95

ก่อนการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	
ผู้วิจัยตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นคือ	 1)	 ความ
แปรปรวนของประชากรในแต่ละกลุ่มต้องไม่แตก
ตา่งกนัหรอืมคีวามแปรปรวนเปน็เอกพันธ	์ทดสอบ

ด้วย	 Levene’s	 Test	2)	ตัวแปรร่วมและตัวแปร
ตามมีความสัมพันธ์เชิงเส้น	 3)	 ความสัมพันธ์
ระหวา่งตวัแปรรว่มและตวัแปรตามมคีวามสมัพนัธ์
เหมอืนกนัทกุกลุม่	ดงัรายละเอยีดในตารางที่	2–4	

ตารางที่ 3	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อตรวจสอบความเป็นเอกพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบปฏิบัติการและกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ	

กลุ่มตัวอย่าง                                                     F 													df1											df2												p

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ																		.731											1													77												.395
จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ

P	>.05	
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จากตารางที	่3	พบวา่	ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนหลงัเรียนของกลุม่ทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูค้ณติศาสตร์แบบปฏบัิติการ	และกลุม่ทีไ่ด้รับ
การจัดกิจกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรแ์บบปกต	ิมี

ความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน	(F	=.731	;	df	=	
1,	77	 ;	p	=.395)	ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื้อง
ต้นข้อที่	1	

ตารางที่ 4	 การวเิคราะหค์วามสมัพันธเ์ชิงเสน้ระหวา่งผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอ่นเรยีนกบัวธิกีารสอน	

แหล่งความแปรปรวน																																															S         df         MS            F            P

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียน														446.988						1						446.988					22.278						.000
วิธีสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียน		35.740							1							35.740							1.781							.168
ความคลาดเคลื่อน																																													1504.838			75						20.065
รวม                                                                           79

p	<.05

จากตารางท่ี	 4	 ผลการวิเคราะห์พบว่า	
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อน
เรยีนมคีวามสมัพนัธเ์ชิงเสน้กบัคะแนนผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียน	 อย่างมีนัย
สำาคัญ	Sig	=.000	มีค่าน้อยกว่า	α=.05	 (.000	
<.05)	เป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ขอ้ที	่2	และผล
การวเิคราะห	์พบวา่	ความสมัพันธร์ะหวา่งตวัแปร

ร่วม	คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ก่อนเรียนและตัวแปรตามคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนคณติศาสตรห์ลงัเรยีนมคีวามสมัพนัธ์
เหมือนกันทั้งสองวิธีสอน	p	=.186	มีค่ามากกว่า	
α=.05	 (.186	 >.05)	 ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลง 
เบื้องต้นข้อที่	3	

ตารางที่ 5	 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม

แหล่งความแปรปรวน																																															S         df         MS            F            P

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียน																468.358				1						468.358					23.105					.000
วิธีสอน																																																											129.203				1						129.203						6.374						.014*
ความคลาดเคลื่อน																																													1540.578			76						20.271
รวม																																																																													78

*p	<.05

จากตารางที่	 5	 ผลการวิเคราะห์	 พบว่า	
วิธีสอนแบบปฏิบัติการ	มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกต่างจากวิธีสอนแบบปกติ	 (sig	

=.014	 <.05)	 และพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์	 ก่อนเรียนมีความ
สัมพันธ์เชิงเส้นกับ	 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนคณิตศาสตร์หลังเรียน	(sig	=.000	<.05)	

	 จากการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นทั้ง	
3	ข้อ	แสดงวา่ข้อมลูไมฝ่า่ฝนืขอ้ตกลงเบือ้งตน้และ
จากการทดสอบนัยสำาคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียน	 เมื่อควบคุม
ตวัแปรผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอ่นเรยีน	พบว่า	มี
อทิธพิลแตกตา่งจากศนูยอ์ยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ.05	(F	=	6.374	;	df	=	1,	76	;	p	=.014)	

ตารางที่ 6	 ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรแ์บบปฏบิตักิาร	และกลุม่ทีไ่ดร้บัการจดักกิรรมการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์แบบปกติ

กลุ่มตัวอย่าง																																																				N															ค่าเฉลี่ย														ค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้ว
																																																																																				(Mean)													(Adjusted	Mean)	

จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ											40																21.25																				20.98
จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ																	39																18.26																				18.41

จากตารางที	่6	พบวา่	ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวชิาคณติศาสตรห์ลงัเรยีนของนกัเรยีนกลุม่ที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ
ปฏบิติัการ	ทีป่รบัแกแ้ลว้	( =	20.98)	สงูกวา่กลุม่
ท่ีไดรั้บการจัดกิจกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรแ์บบ
ปกติ	( =	18.41)	

ดงัน้ันจากตารางที	่4	และ	5	จงึสรปุได้วา่	
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรแ์บบปฏิบตักิาร
สงูกวา่การจดักิจกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรแ์บบ
ปกติ	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05	

2.	 ผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ของกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ	 จำานวน
นักเรียน	 40	 คน	 ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.94	 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 0.60	 จึงแปลผลได้ว่า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	มีเจตคติต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ
อยู่ในระดับดี	 และในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ	

นักเรียนมีเจตคติระดับดี	 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.97	
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 0.52)	 ด้านวิธีการ
สอนแบบปฏบิตักิารทีค่รนูำามาใช	้นกัเรยีนมเีจตคติ
ระดับดี	 (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.97	 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ	0.62)	ด้านการใช้คำาถามของครู	
นักเรียนมีเจตคติระดับดี	 (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.83	
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.64)	และด้านสื่อ/
อุปกรณ์การเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ	 (มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ3.92	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	
0.66)	 นอกจากนี้นักเรียนแสดงความคิดเห็นด้วย
อย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติ
การสามารถช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจ	 (มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ	 4.50	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	
0.36)	ซึง่แปลผลไดว้า่นกัเรยีนมเีจตคตริะดบัดมีาก	

สรุปผลการวิจัย
1.	 นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ	 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์	 เรื่องความน่าจะเป็น	
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หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่ เรียนได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ	 อย่างมี
นัยสำาคัญที่.05	เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่	1	

2.	 นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการมีคะแนนเฉลี่ย
การวัดเจตคติอยู่ในระดับดี	

อภิปรายผล
1.	 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ความน่าจะเป็น	
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	 วิทยาเขต
กำาแพงแสน	 จังหวัดนครปฐม	 ผลปรากฏว่า	
นัก เรียนที่ เ รี ยนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ	ทั้งนี้เนื่องมาจาก	

1 . 1 	 ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร มก า ร เ รี ย น รู้
คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ	 เรื่อง	 ความน่าจะ
เป็น	 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นสำาคัญ	 โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการ
ปฏบิติัจรงิ	ยดึหลกัการจดักจิกรรมทีเ่ปดิโอกาสให้
นักเรียนปฏิสัมพันธ์กับสื่อ	วัสดุ	อุปกรณ์	ที่เป็นรูป
ธรรม	จึงทำาให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน	ได้
เรียนรู้อย่างสนุกสนานโดยผ่านกิจกรรมที่หลาก
หลาย	 และสื่อที่เร้าความสนใจ	 จนนักเรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจ	 และสามารถสรุปองค์ความ
รู้ได้ด้วยตนเอง	 โดยครูผู้สอนจะเป็นเพียงผู้คอย
ให้คำาแนะนำา	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการ
สรา้งสรรคอ์งคค์วามรู้	ทฤษฎไีทเลอร	์(Tylor)	และ
ทฤษฎีบรูเนอร์	(Bruner)	สอดคลอ้งกบัผลการวจิยั
ของ	อเนก	สุดจำานงค์	(2531:	5)	อารีย์	คำาปล้อง	
(2536:	 5)	 พนารัตน์	 แช่มชื่น	 (2548:	 32)	 ที่
สรุปไว้ว่า	 “การสอนหรือการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรมเน้นการกระทำา	 นักเรียน
ได้เรียนจากการปฏิบัติจริงจากประสบการณ์ตรง	

ปฏบิตักิจิกรรมตามแนวทางทีค่รวูางไว	้เพือ่คน้หา
วธิกีาร	กระบวนการตา่งๆเพือ่สรปุเปน็เกณฑห์รอื
มโนมตทิีต่อ้งการ	โดยมคีรเูปน็ผูค้อยแนะนำาในการ
ทำากิจกรรม	 ถือว่าเป็นการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น
สำาคัญ”	 จึงมีผลทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ขึ้น	 และยังสอดคล้องกับผลการวิจัย	 ของ	พิศิษฐ	
กฤตยานวัช	 (2546)	 ราตรี	 รุ่งทวีชัย	 (2547)	ที่
พบว่านักเรียนที่ได้รับวิธีการสอนแบบปฏิบัติการ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับ
วิธีการสอนแบบปกติ	

1.2	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม 
แบบคละความสามารถ	 โดยแบ่งนักเรียนเป็น
กลุ่มๆ	 ละ	 4	 คน	 คือ	 เก่ง	 ปานกลางและอ่อน	
เพื่อให้นักเรียนร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา	
ได้ร่วมกันทดลองหรือปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม	
มีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นของแต่ละ
บุคคล	 ช่วยกันสรุปและอภิปรายผล	 จึงทำาให้
นักเรียนที่เรียนอ่อน	 เรียนรู้อย่างมีความสุข	 ได้
รับการช่วยเหลือจากเพื่อน	 ทำาให้เกิดความมั่นใจ	
สำาหรับนักเรียนที่เรียนเก่งได้แสดงความสามารถ
ของตนเอง	 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 ซึ่งสอดคล้อง
แนวคดิการจดักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่นน้การปฏบิตัิ
จริง	ของจอห์น	ดิวอี้	(John	dewey)	ที่มีแนวคิด
ว่าการเรียนรู้เกิดจากการปฏิบัติ	 (Learning	 by	
doing)	ผู้เรียนจะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้	 ผู้
เรียนได้ทดลองทำาปฏิบัติ	 เสาะหาข้อมูล	 ค้นคว้า
หาวิธีการกระบวนการด้วยตนเองหรือร่วมกัน
เป็นกลุ่ม	ได้รู้จักการทำางานร่วมกับผู้อื่น	นอกจาก
นี้สอดคล้องแนวคิด	ของ	ยุพิน	พิพิธกุล	 (2539:	
75)	ทีก่ลา่วว่า	การจดักลุม่แบบคละความสามารถ	
สง่เสรมิใหก้ารชว่ยเหลอืกนัในกลุม่และการดำาเนนิ
ขั้นตอนการเรียนการสอนจะเป็นไปโดยไม่ติดขัด
เพราะแตล่ะกลุม่ทำากจิกรรมเสรจ็ในเวลาไลเ่ลีย่กนั	

2.	 ผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังจากได้รับกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ	 พบว่า
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นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ
ปฏิบัติการมีอยู่ในระดับดี	 นอกจากนี้ยังพบว่า
นักเรยีนแสดงความคิดเหน็วา่การเรยีนแบบปฏิบตัิ
การจะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาดีมาก	
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.50	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ	 0.36)	 ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจาก	 ผู้วิจัยได้
นำาวิธีการสอนแบบปฏิบัติการมาเป็นแนวในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติ
การ	ซึง่เปน็กระบวนการเรยีนการสอนโดยผา่นการ
ทำากิจกรรมมากกว่าการเรียนเนื้อหาในบทเรียน	
นกัเรยีนไดร้ว่มกนัปฏบิตักิจิกรรมเปน็กลุม่จากสือ่
ที่เป็นรูปธรรม	จึงทำาให้นักเรียนรู้สึกสนุก	มีความ
สุข	 เวลาได้ปฏิบัติกิจกรรม	 และเกิดความรู้ความ
เข้าใจได้ง่าย	 นอกจากนี้ยังทำาให้นักเรียนที่เรียนรู้
ช้าได้เรียนรู้อย่างมีความสุข	 ได้รับการช่วยเหลือ
จากเพื่อน	 ทำาให้เกิดความมั่นใจ	 สำาหรับนักเรียน
ที่เรียนดีจะได้แสดงความสามารถของตนเอง	 มี
ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่	 นักเรียนจึงมีความรู้สึกท่ีดี
ต่อการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ	 จึงส่งให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น	 สอดคล้องกับแนวคิดของวิล
สัน	(Wilson	1971:	685–689)	ที่กล่าวว่า	การ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน	 เจตคติของ
นักเรยีนต่อวชิาคณติศาสตร	์เปน็สิง่สำาคัญประการ
หน่ึงที่ครูควรคำานึงถึงควบคู่ไปกับการให้ความรู้
ด้านเนื้อหาวิชา	สอดคล้องกับแนวคิดของ	ลาวัลย์	
พลกล้า	 (2523:	 3)	 ที่กล่าวว่า	 คุณค่าของการ
สอนแบบปฏิบัติการต่อวิชาคณิตศาสตร์	 ทำาให้
นักเรียนอยู่ในบรรยากาศท่ีไม่เคร่งเครียด	 ทำาให้
นักเรียนมีทัศนคติ	 เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์	
และสอดคล้องกับผลการวิจัย	 ของ	 เบลานท์	
(Blount.1980:	 1990–A)	 พบว่าการสอนแบบ
ปฏิบัติการกับการสอนปกติในชั้นเรียนมีผลต่อ
เจตคติในทางบวกต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่า
กลุ่มปกติ	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 อัลเล็น	 
(Allen.	 2004:	 3239–B)	 ที่พบว่าการสอนโดย
การปฏิบัติจริง	 ส่งผลในด้านบวกต่อผลการเรียน
และทัศนคติของนักเรียน

ข้อเสนอแนะ
จากการศกึษาวจิยัครัง้นี	้ผูว้จิยัมขีอ้เสนอ

แนะทีอ่าจเปน็ประโยชนต์อ่การเรยีนการสอนหรอื
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป	ดังนี้

1.	ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้

จากการศกึษาวจิยัครัง้นี	้ผูว้จิยัมขีอ้เสนอ
แนะทีอ่าจเปน็ประโยชนต์อ่การเรยีนการสอนหรอื
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป	ดังนี้

1.1	ในคาบแรกนกัเรยีนยงัปฏบิตักิิจกรรม
ไม่เป็นไปตามข้อปฏิบัติที่ครูกำาหนดจึงทำาให้เกิด
ความวุน่วาย	เพือ่ใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
ปฏิบัติการไม่เกิดปัญหานักเรียนเกิดความวุ่นวาย	
ครูผู้สอนควรมีการเตรียมตัวในการจัดกิจกรรม	
ศึกษารายละเอียด	 กำาหนดกิจกรรมให้ชัดเจน	
ทำาความเข้าใจ	 จัดเตรียมสื่อ/อุปกรณ์ให้พร้อม
และเพียงพอกับจำานวนนักเรียน	 เพื่อความพร้อม
ในการดำาเนินการสอนให้เป็นไปอย่างราบรื่น	และ
เพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ	นักเรียนประสบ
ผลสำาเร็จในการเรียนได้มากขึ้น	 และต้องคอยให้
คำาแนะนำาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่นำามาใช้ประกอบการ
ปฏิบัติกิจกรรม	เช่น	ไพ่	ลูกเต๋า	เป็นต้น	

1 . 2 	 ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร มก า ร เ รี ย น รู้
คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ	 ใช้เวลาในการสอน
แต่ละคาบมากกว่าการสอนแบบปกติ	 ซึ่งผู้วิจัย
แกไ้ขปญัหาโดยคาบใดทีม่กีจิกรรมหลายกจิกรรมก็
จะเพิม่เวลาในครัง้นัน้เปน็	2	คาบ	ดงันัน้ในการจดั
ทำาแผนการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ	 ครูควรกำาหนด
เวลาให้เหมาะสมกันในแต่ละกิจกรรม	 ไม่ควรใช้
เวลามากเกินไป	เพราะอาจทำาให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อ	

1.3	 ก่อนนำาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ปฏิบัติการไปใช้จริง	 ควรนำาไปทดลองใช้กับ
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 เพื่อหาข้อผิดพลาด
มาแก้ไขปรับปรุง	

1.4	 ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรรมเพื่อส่ง
เสริมให้นักเรียนได้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
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เพิ่มมากขึ้น	

1.5	 ควรมีการช้ีแจงและทำาความเข้าใจ
กับนักเรียนที่ไม่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปฏิบัติการ	

2.	ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

2.1	 ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์สำาหรับนักเรียนที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ	2	กลุ่ม	
เพื่อศึกษาว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน
หรือไม่	อย่างไร	

2.2	 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ	 ที่มีต่อ
ความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สำาหรับ
นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
ทุกระดับชั้น

2.3	 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ
ว่าเหมาะสำาหรับผู้เรียนในกลุ่มสติปัญญาระดับใด	

2.4	 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเจตคติต่อการ
เรยีนคณติศาสตรแ์บบปฏบิตักิารวา่มคีวามสมัพนัธ์
ไปในทางใด	
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระดับขั้นการคิดทางเรขาคณิต เรื่องความ
สัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
ร่วมกับการจัดการเรียนการสอน ตามรูปแบบ Van Hiele 
A Study of Learning Achievement and level of Geometric 
Thinking on Relationship Between two Dimension and Three 
Dimension Geometric Figures of Mathayomsuksa 1 Students  
Using The Geometer’s Sketchpad With Teaching and  
Learning Activities Based on Van Hiele Model 
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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พ่ือ	1)	พัฒนากจิกรรมการจดัการเรยีนรู	้เรือ่งความสมัพนัธร์ะหว่าง

รปูเรขาคณติสองมติิและสามมติ	ิของนักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี	่1	โดยการใชโ้ปรแกรม	The	Geometer’s	
Sketchpad	รว่มกบัการจดัการเรยีนการสอนตามรปูแบบ	Van	Hiele	ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ	์70/70	
2)	หาดชันีประสทิธผิลของกจิกรรมการจดัการเรยีนรู	้เรือ่งความสมัพนัธร์ะหว่างรปูเรขาคณติสองมติแิละ
สามมิติ	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โดยการใช้โปรแกรม	The	Geometer’s	Sketchpad	ร่วมกับ
การจัด	การเรียนการสอนตามรูปแบบ	Van	Hiele	3)	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เรื่องความ
สัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โดยการใช้โปรแกรม	
The	 Geometer’s	 Sketchpad	 ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ	 Van	 Hiele	 กับเกณฑ์ 
ร้อยละ	 70	 4)	 ศึกษาระดับขั้นการคิดทางเรขาคณิต	 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ 
และสามมิติ	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โดยการใช้โปรแกรมThe	 Geometer’s	 Sketchpad	 
ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ	 Van	 Hiele	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1/4	 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต	 อำาเภอปักธงชัย	 จังหวัดนครราชสีมา	 ปีการ
ศึกษา	2555	จำานวน	41	คน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	random	sampling)	เครื่องมือที่ใช้	 
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ในการวิจัย	 ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	 คือ	 แผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โปรแกรม	 
The	Geometer’s	Sketchpad	ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ	Van	Hiele	จำานวน	9	แผน	
ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	คือ	แบบทดสอบ	วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ชนิดเลือกตอบ	
4	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ	และแบบทดสอบวัดระดับขั้นการคิดทางเรขาคณิต	ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	
จำานวน	30	ข้อ	สถิติที่ใช้ใน	การวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ร้อยละ	และ
ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าที	(t-test	one	sample)	

ผลการวิจัย	พบว่า

1.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ	
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่1	โดยการใช้โปรแกรม	The	Geometer’s	Sketchpad	รว่มกบัการจดัการ
เรียนการสอนตามรูปแบบ	Van	Hiele	มีประสิทธิภาพ	เท่ากับ	78.62/77.24

2.	ดชันีประสทิธผิลของกจิกรรมการจดัการเรยีนรู	้เรือ่งความสมัพนัธร์ะหว่างรปูเรขาคณติสองมติิ
และสามมิติ	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โดยการใช้โปรแกรม	The	Geometer’s	Sketchpad	ร่วม
กับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ	Van	Hiele	เท่ากับ	0.3693	แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้า
ในการเรียน	คิดเป็นร้อยละ	36.93

3.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและ	สามมิติ	 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โดยการใช้โปรแกรม	The	Geometer’s	Sketchpad	ร่วมกับการจัดการ
เรียนการสอนตามรูปแบบ	Van	Hiele	สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05	

4.	ผลระดับขัน้การคดิทางเรขาคณติ	เรือ่งความสมัพนัธร์ะหว่างรปูเรขาคณติสองมติแิละสามมติ	ิ
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่1	โดยการใช้โปรแกรม	The	Geometer’s	Sketchpad	รว่มกบัการจดัการ
เรียนการสอนตามรูปแบบ	Van	Hiele	นักเรียนมีระดับขั้น	การคิดทางเรขาคณิตส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่	2

คำาสำาคัญ:	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระดับขั้นการคิดทางเรขาคณิต,	 โปรแกรม	The	Geometer’s	
Sketchpad,	การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ	Van	Hiele

Abstract
This	 research	 aimed	 to	 1)	 to	 develop	 the	 70/70	 criterion-standard	 instructional	

activities	on	 relationship	between	 two	dimension	and	 three	dimension	geometric	 figures	
of	mathayomsuksa	1	students	using	the	geometer’s	sketchpad	with	teaching	and	learning	 
activities	based	on	Van	Hiele	model,	2)	to	determine	an	effectiveness	index	of	the	instructional	 
activities	on	 relationship	between	 two	dimension	and	 three	dimension	geometric	 figures	 
of	mathayomsuksa	1	students	using	the	geometer’s	sketchpad	with	teaching	and	learning	
activities	based	on	Van	Hiele	model,	3)	compare	learning	achievement	on	relationship	between	
two	dimension	and	three	dimension	geometric	figures	of	mathayomsuksa	1	students	using	
the	geometer’s	sketchpad	with	teaching	and	learning	activities	based	on	Van	Hiele	model	
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with	70	percent	criteria,	4)	study	level	of	geometric	thinking	on	relationship	between	two	
dimension	and	three	dimension	geometric	figures	of	mathayomsuksa	1	students	using	the	
geometer’s	sketchpad	with	teaching	and	learning	activities	based	on	Van	Hiele	model.	The	
samples	group	were	41	mathayomsukas	1/4	students,	Pakthongchaiprachaniramit	School,	
Pak	Thong	Chai	District,	Nakhon	Ratchasima	Province,	in	the	2013	academic	year,	selected	
by	cluster	random	sampling.	The	tools	employed	for	this	research	consisted	of	the	following	 
experimental	items:	9	lesson	plans	using	learning	together	the	geometer’s	sketchpad	with	
Van	Hiele	model,	whereas	 the	 tools	used	 for	collecting	 the	data	were	achievement	 test	
and	level	of	geometric	thinking	test.	The	statistical	analysis	of	the	data	was	based	on	the	 
percentage,	mean,	standard	deviation	and	t-test.	

The	results	of	this	research	revealed	that:	

1.	The	efficiency	of	 instructional	activities	on	relationship	between	two	dimension	
and	three	dimension	geometric	figures	of	mathayomsuksa	1	students	using	the	geometer’s	
sketchpad	with	teaching	and	learning	activities	based	on	Van	Hiele	model	was	78.62/77.24

2.	The	effectiveness	index	of	the	instructional	activities	on	relationship	between	two	
dimension	and	three	dimension	geometric	figures	of	mathayomsuksa	1	students	using	the	
geometer’s	sketchpad	with	teaching	and	learning	activities	based	on	Van	Hiele	model	was	
0.3693,	showing	that	students	progressed	their	learning	at	36.93	percent.

3.	 Learning	 achievement	 on	 relationship	 between	 two	 dimension	 and	 three	 
dimension	 geometric	 figures	 of	 mathayomsuksa	 1	 students	 using	 the	 geometer’s	 
sketchpad	with	teaching	and	learning	activities	based	on	Van	Hiele	model	was	higher	than	
70	percent	of.05	statistics	level	of	significantly.	

4.	Level	of	geometric	 thinking	on	 relationship	between	 two	dimension	and	 three	
dimension	geometric	figures	of	mathayomsuksa	1	students	using	the	geometer’s	sketchpad	
with	teaching	and	learning	activities	based	on	Van	Hiele	model	was	at	level	2.

Keywords:	Achievement	 and	 level	 of	 geometric	 thinking,	 the	 geometer’s	 sketchpad,	 
Teaching and learning	activities	based 	on	the Van	Hiele	model 
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คณิตศาสตร์มีบทบาทสำาคัญยิ่งต่อการ

พัฒนาความคิดมนุษย์	 ทำาให้มนุษย์มีความคิด
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ตัดสินใจ	แก้ปัญหา	และนำาไปใช้ในชีวิต	ประจำาวัน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	นอกจากนี้คณิตศาสตร์
ยงัเปน็เครือ่งมอืในการศกึษาทางดา้นวิทยาศาสตร	์
เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ	 คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิต	 ช่วยพัฒนาคุณภาพ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 184 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน–มิถุนายน พ.ศ. 2557

ชีวิตให้ดีขึ้น	 และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข	(กระทรวงศึกษาธิการ.	2551:	1)	จาก
การศึกษาค้นคว้าและการทำางานวิจัยของ	 Pierre	
Van	Hiele	 and	Dina	Van	Hiele	พบว่าปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนเรขาคณิต	
คือ	 นักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหา	 วิชาเรขาคณิต	
นักเรียนให้ความคิดเห็นว่าเรขาคณิตเป็นเรื่องยาก	
ทำาให้	Pierre	Van	Hiele	and	Dina	Van	Hiele	ได้
พิจารณาถึง	การพัฒนาระดับขั้นการคิดอย่างเป็น
ขั้นตอน	 ซึ่งทำาให้ได้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระดับขั้น	
การคิดทางเรขาคณิตคือ	 Van	 Hiele	Model	 ซึ่ง
เป็นรูปแบบท่ีรู้จักและยอมรับกันอย่างแพร่หลาย	
ประกอบด้วยระดับขั้นการคิดทั้งหมด	 5	 ระดับ	
ได้แก่	ระดับ	0	พื้นฐานหรือ	การนึกภาพ	(Visual-
ization)	ระดับ	1	การวิเคราะห์	(Analysis)	ระดับ	
2	 การพิสูจน์แบบ	 นิรนัยอย่างไม่เป็นแบบแผน	
(Informal	Deduction)	ระดับ	3	การพิสูจน์แบบ
นิรนัยอย่างเป็นแบบแผน	 (Formal	 Deduction)	
และระดับ	 4	 การคิดขั้นสุดยอด	 (Rigor)	 ครูเป็น
บคุคลสำาคญัทีต่อ้งรูพั้ฒนาการระดับขัน้การคิดทาง
เรขาคณิตของนักเรียนที่ต้องพัฒนาอย่างสมบูรณ์
เปน็ไปตามระดบัขัน้ไมส่ามารถคดิขา้มระดับขัน้ได	้
กลา่วคอืนกัเรยีนต้องผา่นการคดิจาก	ขัน้ต่ำาไปสูข่ัน้
สงูทลีะขัน้	พรอ้มกนัน้ีครคูวรหมัน่ประเมนินักเรยีน	
ตรวจสอบความเข้าใจและสื่อสารกับนักเรียนใน
ขณะที่ทำาการเรียนการสอนอยู่เสมอ	 (Swafford,	
Jones,	and	Thornton.	1997:	467-483)	การ
พัฒนาลำาดับขั้นการคิดทางเรขาคณิต	Van	Hiele	
ได้เสนอแนะลำาดับขั้นการจัดการเรียนการสอน
เรขาคณิตที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถยกระดับ
ขั้นความคิดทางเรขาคณิต	 จากขั้นหน่ึงไปอีกขั้น
หนึ่ง	ประกอบด้วย	5	ขั้นคือ	ขั้นที่	1	การให้ข้อมูล	
(Inquiry	Information)	ขัน้ที	่2	การแนะนำาโดยตรง	
(Guided/Directed	Orientation)	 ขั้นที่	 3	 การ
แสดงความคิดเห็น	 (Explication)	 ขั้นที่	 4	 การ
ศกึษาอยา่งอสิระ	(Free	Orientation)	ขัน้ที	่5	การ
บูรณาการ	(Integration)	(สิริพร	ทิพย์คง.	2537:	

270-271)	

สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี	 ได้ตระหนักในความสำาคัญของการใช้
เทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร์
ในชั้นเรียน	 เพื่อให้นักเรียนมีผล	 สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น	 มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้	 เรียนรู้
อย่างมีความหมาย	 และเกิด	 การพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และสามารถนำาไปใช้
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 ซึ่งเป็นไปตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พุทธศักราช	2542	จึง
ได้ศึกษาและพิจารณาโปรแกรมต่างๆ	และเห็นว่า	
The	Geometer’s	Sketchpad	เปน็โปรแกรมหนึง่
ที่ครูสามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากนัก	 และเกิดแนวคิด
ในการนำาไปบูรณาการกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โปรแกรมนี้
ช่วยทำาให้นักเรียนสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร	 สามารถ
พัฒนานักเรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์	
มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค	์มทีกัษะการจนิตนาการ	
เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์	 นักเรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	 ตามความ
สามารถของตนเอง	 ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการ
เรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั	นอกจากนี	้นกัเรยีน
ยงัสามารถมปีฏสิมัพนัธก์บัสือ่การสอน	ซึง่ครสูรา้ง
ขึ้นจากโปรแกรม	The	Geometer’s	Sketchpad	
หรือมีปฏิสัมพันธ์กับโปรแกรมอีกด้วย	 (สถาบัน
ส่งเสริม	 การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.	
2548:	 ก)	 ผู้วิจัยจึงใช้โปรแกรม	 The	 Geom-
eter’s	Sketchpad	 ร่วมกับลำาดับขั้นการจัด	การ
เรียนการสอนตามรูปแบบ	Van	Hiele	มาจัด	การ
เรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์	 เรื่องความ
สัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียนปักธงชัยประชา
นิรมิต	 อำาเภอปักธงชัย	 จังหวัดนครราชสีมา	 เพื่อ
เปน็แนวทางในการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และระดับขั้นความคิดทางเรขาคณิตของนักเรียน	
ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น
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วัตถุประสงค์
1.	 เพื่อพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียน

รู้	 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ
และสามมติ	ิของนักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี	่1	โดย
การใช้โปรแกรม	 The	Geometer’s	 Sketchpad	
ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ	Van	
Hiele	ที่มีประสิทธิภาพ	70/70

2.	 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้	 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ	 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	1	โดยการใช้โปรแกรม	The	Ge-
ometer’s	Sketchpad	รว่มกบัการจดัการเรยีนการ
สอนตามรูปแบบ	Van	Hiele	

3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสอง
มิติและสามมิติ	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	
โดยการใช้โปรแกรม	The	Geometer’s	 Sketch-
pad	ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ	
Van	Hiele	กับเกณฑ์ร้อยละ	70	

4 . 	 เพื่ อศึกษาระดับขั้นการคิดทาง
เรขาคณติ	เรือ่งความสมัพันธร์ะหวา่งรปูเรขาคณติ
สองมิติและสามมิติ	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	 1	 โดยการใช้โปรแกรม	 The	 Geometer’s	
Sketchpad	รว่มกบัการจดัการเรยีนการสอนตาม
รูปแบบ	Van	Hiele

สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนที่เรียนโดยการใช้โปรแกรม	The	

Geometer’s	 Sketchpad	 ร่วมกับ	 การจัดการ
เรยีนการสอนตามรปูแบบ	Van	Hiele	มผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน	 และระดับขั้นการคิดทางเรขาคณิต	
หลังเรียนเพิ่มขึ้น

วิธีการวิจัย
ประชากร

ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ภาคเรียนที่	 2	 ปี
การศึกษา	 2555	 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต	
อำาเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมา	จำานวน	13	
ห้องเรียน	มีจำานวนนักเรียนทั้งสิ้น	520	คน	โดย
โรงเรียนได้จัดห้องเรียนแต่ละห้องโดยคละความ
สามารถทางการเรียน

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1/4	 ภาคเรียน	 ที่	 2	
ปกีารศกึษา	2555	โรงเรยีนปกัธงชยัประชานริมติ	
อำาเภอปักธงชัย	 จังหวัดนครราชสีมา	 จำานวน	 1	
ห้องเรียน	 41	 คน	 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม	
(Cluster	random	sampling)	

ตัวแปร

1.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่องความ
สัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ	
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

2.	ระดับขั้นการคิดทางเรขาคณิต

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	 แผนการจัดการเรียนรู้	 เรื่องความ
สัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสาม
มิติ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยการใช้โปรแกรม	 The	 Geometer’s	 
Sketchpad	รว่มกบัการจดัการเรยีนการสอนตาม
รูปแบบ	Van	Hiele	จำานวน	9	แผน

2.	 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ
และสามมิติ	 ชนิดเลือกตอบ	 4	 ตัวเลือก	 จำานวน	
30	ขอ้	มคีา่ความยากงา่ย	ระหวา่ง	0.35	ถงึ	0.80	
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และค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่	0.20	ถึง	0.70	

3.	 แบบทดสอบวัดระดับขั้นการคิดทาง
เรขาคณติ	เรือ่งความสมัพันธร์ะหวา่ง	รปูเรขาคณติ
สองมิติและสามมิติ	 ชนิดเลือกตอบ	 4	 ตัวเลือก	
จำานวน	30	ข้อ	มีค่าความ	ยากง่าย	ระหว่าง	0.29	
ถึง	 0.79	 และค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่	 0.25	 ถึง	
0.68	ผู้วิจัยได้นำา	ข้อคำาถามของแบบวัดระดับขั้น
การคิดทางเรขาคณิตมาใช้เพ่ือทำาการทดลอง	 3	
ระดบั	คอื	ระดบัที	่0	การมองเห็นรปูธรรมภายนอก	
(Visualization)	ระดับที่	1	การวิเคราะห์	(Analy-
sis)	 ระดับที่	 2	 การอนุมานที่ไม่เป็นแบบแผน	
(Informal	Deduction)	

 

การดำาเนินการวิจัย
1.	 ทำาการทดสอบก่อนเรียน	 (pre-test)	

โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติ	 ชนิดเลือกตอบ	 4	 ตัวเลือก	
จำานวน	30	ข้อ

2.	 ทำาการสอนตามแผน	 ใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้	 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ	 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	 1	 โดยการใช้โปรแกรม	 The	 Geometer’s	
Sketchpad	รว่มกบัการจดัการเรยีนการสอนตาม
รูปแบบ	Van	Hiele	จำานวน	9	แผน	ทดสอบก่อน
เรียน	1	ชั่วโมง	และหลังเรียน	1	ชั่วโมง	รวมทั้ง
สิ้น	11	ชั่วโมง	

3.	หลังจากเรียนครบทั้ง	9	แผนแล้ว	ให้
นักเรียนทำาการทดสอบหลังเรียน	(post-test)	โดย
ใชแ้บบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ชนดิเลอืก
ตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ	และแบบทดสอบ
วดัระดบัขัน้การคดิทางเรขาคณติ	ชนดิเลอืกตอบ	4	
ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ

 

การวิเคราะห์ข้อมูล
1.	 หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ

เรียนรู้	 โดยการใช้โปรแกรม	 The	 Geometer’s	
Sketchpad	รว่มกบัการจดัการเรยีนการสอนตาม
รูปแบบ	Van	Hiele	โดยใช้สถิติพื้นฐาน	ได้แก่	ค่า
เฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ	ร้อยละ	

2.	 หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดการเรียนรู้	 โดยการใช้โปรแกรม	 The	 Geom-
eter’s	 Sketchpad	 ร่วมกับการจัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบ	 Van	 Hiele	 โดยใช้สูตรคำานวณ
หาค่าดัชนีประสิทธิผล

3.	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนกับ
เกณฑ์ร้อยละ	70	คือ	คะแนนสอบ	21	คะแนน
ขึ้นไป	จากคะแนนเต็ม	30	คะแนน	โดยใช้สถิติ	t	
(t-test	one	sample)	

4 . 	 วิ เคราะห์ ระดับ ข้ันการคิดทาง
เรขาคณิต	หลังเรียนมาหาค่าร้อยละ	

ผลการวิจัย
1.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่อง

ความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูเรขาคณติสองมติแิละสาม
มิติ	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โดยการใช้
โปรแกรม	The	Geometer’s	Sketchpad	ร่วมกับ
การจดัการเรยีนการสอนตามรปูแบบ	Van	Hiele	มี
ประสิทธิภาพ	เท่ากับ	78.62/77.24

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้	 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ	 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	1	โดยการใช้โปรแกรม	The	Ge-
ometer’s	 Sketchpad	 ร่วมกับการจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบ	Van	Hiele	เท่ากับ	0.3693	
แสดงว่านักศึกษามีความก้าวหน้าในการเรียน	คิด
เป็นร้อยละ	36.93
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3.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่องความ
สัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสาม
มิติ	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โดยการใช้
โปรแกรม	The	Geometer’s	Sketchpad	ร่วมกับ
การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ	Van	Hiele	
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	 70	 อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05	

4.	ผลระดับขัน้การคดิทางเรขาคณติ	เรือ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและ
สามมิติ	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โดย
การใช้โปรแกรม	 The	Geometer’s	 Sketchpad	
ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ	Van	
Hiele	นักเรยีนมรีะดับขัน้	การคดิทางเรขาคณติอยู่
ในระดับที่	0	จำานวน	4	คน	คิดเป็นร้อยละ	9.76	
ระดับที่	1	จำานวน	7	คน	คิดเป็นร้อยละ	17.07	
และระดับที่	 2	 จำานวน	 30	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	
73.17	 นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับขั้นการคิดทาง
เรขาคณิตอยู่ในระดับที่	 2	 รองลงมาระดับที่	 1	
และ	0	ตามลำาดับ

 

อภิปรายผล
1.	กิจกรรมการจัดการเรียนรู้	เรื่องความ

สัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสาม
มิติ	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โดยการใช้
โปรแกรม	The	Geometer’s	Sketchpad	ร่วมกับ
การจดัการเรยีนการสอนตามรปูแบบ	Van	Hiele	มี
ประสทิธภิาพเทา่กบั	78.62/77.24	สงูกวา่เกณฑ์
ท่ีคาดไว้คือ	 70/70	 ทั้งนี้อาจเนื่องจากกิจกรรม
การเรียนการสอน	 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ	 เป็นกิจกรรมการ
เรยีนรูท้ีมี่	ความทา้ทาย	กระตุน้ความอยากรูอ้ยาก
เห็น	 ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม	
ด้วยตนเอง	มีการสำารวจค้นหาความรู้	การปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่มที่เปิดโอกาสให้แสดง	 ความคิดเห็น	
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยังช่วยส่ง
เสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	มีทักษะ

การจินตนาการ	 เกิดทักษะ	 กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์	 สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง	
ตามความสามารถของตนเองซึง่สอดคลอ้งกบัการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 นอกจากนี้	
นกัเรยีนยงัสามารถมปีฏสิมัพนัธกั์บสือ่การสอน	ซึง่
ครผููส้อนสรา้งขึน้จากโปรแกรม	The	Geometer’s	
Sketchpad	(สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี.	 2548:	 ก)	 และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ	 มัลลิกา	 ผาจันทา	 (2553:	 78)	
ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้	 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ	 ได้ผล
การศึกษาว่าแผนการจัด	 การเรียนรู้	 เรื่องความ
สมัพนัธร์ะหวา่งรปูเรขาคณติสองมติแิละสามมติ	ิมี
ประสิทธิภาพ	เท่ากับ	83.75/82.33	และสมจิตร	
บุญเทียม	 (2553:	 85)	 ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
กจิกรรม	การจดัการเรยีนรู	้เรือ่งภาคตดักรวย	โดย
ใช้โปรแกรมจีเอสพี	 (The	Geometer’s	Sketch-
pad	Program:	GSP)	ไดผ้ลการศกึษาวา่แผนการ
จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้	 มีประสิทธิภาพ	
เท่ากับ	 72.62/74.88	 และบุณยาพร	 ชมพู	
(2552:	 39-45)	 ได้ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์	 ความพึงพอใจต่อการเรียน	 การสอน	
และความคงทนในการเรยีนรู	้กลุม่สาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร	์เรือ่งอตัราสว่นตรโีกณมติ	ิทีไ่ดร้บัการ
สอนดว้ย	Courseware	Geometer’s	Sketchpad:	
CGS	 กับการสอนแบบปกติ	 ได้ผลการศึกษาว่ามี
ประสิทธิภาพของ	CGS	เท่ากับ	76.17/71.03	

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้	 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง	 รูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ	 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 1	 โดยการใช้โปรแกรม	 The	 
Geometer’s	Sketchpad	รว่มกบัการจดัการเรยีน
การสอนตามรูปแบบ	Van	Hiele	เท่ากับ	0.3693	
หมายความว่า	 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้	 เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่าง	 รูปเรขาคณิตสองมิติและ
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สามมิติ	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โดย
การใช้โปรแกรม	 The	Geometer’s	 Sketchpad	
ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ	
Van	 Hiele	 ทำาให้ผลการเรียนของผู้เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้น	ร้อยละ	36.93	ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 มัลลิกา	 ผาจันทา	
(2553:	78)	ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา	การจัดการ
เรียนรู้	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและ
สามมิติ	 ได้ผลการศึกษาว่ามีค่าดัชนีประสิทธิผล
ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น	 เท่ากับ	
0.7546	และสมจิตร	บุญเทียม	(2553:	85-86)	
ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียน
รู้	เรื่องภาคตัดกรวย	โดยใช้โปรแกรมจีเอสพี	(The	
Geometer’s	 Sketchpad	 Program:	GSP)	 ได้
ผลการศึกษาว่ามีค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรม	
การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น	เท่ากับ	0.6629

3.	ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน	 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติ	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	 1	 โดยการใช้โปรแกรม	 The	 Geometer’s	
Sketchpad	รว่มกบัการจดัการเรยีนการสอนตาม
รูปแบบ	Van	Hiele	สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70	พบ
ว่า	 นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการใช้โปรแกรม	
The	Geometer’s	Sketchpad	รว่มกบัการจดัการ
เรยีนการสอนตามรปูแบบ	Van	Hiele	มผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด	 ทั้งนี้อาจ
เนือ่งจากคณุสมบติัเด่นของโปรแกรม	The	Geom-
eter’s	Sketchpad	ที่ใช้ภาพและภาพเคลื่อนไหว
ประกอบ	 ช่วยให้นักเรียนมองเห็นภาพที่เป็นรูป
ธรรมมากยิง่ขึน้	นักเรยีนได้เรยีนรูแ้ละเขา้ใจเนือ้หา
ทางเรขาคณติไดโ้ดยง่าย	กจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่รา้ง
ขึน้เปน็กจิกรรมทีส่ามารถทำาใหผู้เ้รยีนสามารถจดั
กระทำาและคน้พบองคค์วามรูจ้ากกจิกรรม	ได้อย่าง
หลากหลายด้วยตัวของผู้เรียนเอง	ผู้เรียนสามารถ
ทีจ่ะสรา้งความเขา้ใจด้วยตนเองจากการจดักระทำา
กับวัตถุ	 โดยมีครูผู้สอนคอยช่วยแนะนำา	 เป็นการ

ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	สันติ	อิทธิพล
นาวากลุ	(2550:	91)	ไดศ้กึษาเรือ่ง	การพฒันาชดุ
การเรยีนคณติศาสตรแ์บบสบืสวนสอบสวนโดยใช้
โปรแกรม	GSP	(The	Geometer’s	Sketchpad)	
เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์	
เรื่อง	ภาคตัดกรวย	ได้ผลการศึกษาว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้โปรแกรม	
GSP	 เรื่องภาคตัดกรวย	 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	 65	
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01

4.	 ผลการศึกษาระดับขั้นการคิดทาง
เรขาคณติ	เรือ่งความสมัพนัธร์ะหว่างรปูเรขาคณติ
สองมิติและสามมิติ	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่	 1	 โดยการใช้โปรแกรม	 The	 Geometer’s	
Sketchpad	 ร่วมกับการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบ	 Van	 Hiele	 พบว่า	 นักเรียนส่วน
ใหญ่มีระดับขั้นการคิดทางเราคณิตตามรูปแบบ	
Van	Hiele	อยู่ในระดับที่	2	การอนุมานที่ไม่เป็น
แบบแผน	 รองลงมา	คือ	 ระดับที่	 1การวิเคราะห์	
และระดับที่	 0	 การมองเห็นรูปธรรมภายนอก	
ตามลำาดับ	 ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีลักษณะการจัด
กจิกรรม	การเรยีนการสอนแบบใหน้กัเรยีนคน้พบ
คำาตอบดว้ยตนเอง	โดยมคีรผููส้อนคอยชว่ยแนะนำา	
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีระดับขั้นการคิดทาง
เรขาคณิตสูงข้ึน	 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	
ชนศิวรา	ฉตัรแกว้	(2549:	92-93)	ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่ง
การพัฒนาหน่วย	 การเรียนรู้เรขาคณิตและลำาดับ
ขั้นการคิดทางเรขาคณิตรูปแบบแวนฮีลี	 โดยการ
ใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็รปูเรขาคณติแบบพลวตั	ผลการ
ศกึษาพบวา่	หนว่ยการเรยีนรูเ้รขาคณติ	มลีำาดบัขัน้
ความคดิทางเรขาคณติตามรปูแบบแวนฮลี	ีเพิม่ขึน้
มากที่สุดในขั้น	 2	 ซึ่งเป็นการพิสูจน์แบบ	 นิรนัย
อย่างไม่เป็นแบบแผน

ข้อเสนอแนะ
1.	ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
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1.1	การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยการใช้
โปรแกรม	The	Geometer’s	Sketchpad	ร่วมกับ
การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ	Van	Hiele	
ในขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม	นักเรียนมีการ
พูดคุย	สนทนา	แลกเปลี่ยนความรู้	ทำาใบกิจกรรม	
ทำาให้ช้าในตอนต้นช่ัวโมงและต้องเร่งทำาในตอน
ท้ายชัว่โมง	เพราะฉะนัน้ครผููส้อนตอ้งควบคมุเวลา	
และยืดหยุ่นกิจกรรมตามความเหมาะสม	 การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนควรต้องเตรียม	 ความ
พร้อม	 มีการวางแผนทุกอย่างด้วยความรอบคอบ
ก่อนที่จะทำาการสอน

1.2	จากผลของการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้โดยการใช้โปรแกรม	The	Geometer’s	Sketch-
pad	ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ	
Van	Hiele	พบว่า	นักเรียนมีความสุขในการเรียน	
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง	
จากกิจกรรมทำางานกลุ่มได้วางแผนการเรียนร่วม
กันอย่างเป็นระบบ	 สามารถเป็นผู้นำาและ	 ผู้ตาม	
ตามโอกาสท่ีเหมาะสม	 กล้าแสดงความคิดเห็น	
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	 มีความสามัคคี
ในหมู่คณะ	ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติจริง	 และจัดกลุ่มคละ	 ตามความสามารถ	
เพื่อให้นักเรียนท่ีเรียนเก่งได้ช่วยเหลือนักเรียนที่
เรยีนออ่น	และควรมกีารกระตุน้ใหน้กัเรยีนไดช่้วย
เหลือกันอยู่เสมอ

1.3	จากผลของการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้โดยการใช้โปรแกรม	The	Geometer’s	Sketch-
pad	ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ	
Van	Hiele	ครผููส้อนจะตอ้งมคีวามพรอ้มในทกุขัน้
ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน	ควรเตรยีม
สือ่และอปุกรณค์อมพวิเตอร	์ทีจ่ำาเปน็ตอ้งใชใ้นการ
จดักิจกรรมการเรยีนการสอนใหม้คีวามพรอ้ม	และ
การจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก	ควรเพิ่ม
เวลาการสอนจาก	1	ชั่วโมง	เป็น	2	ชั่วโมง

2.	ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวจิยัครัง้ตอ่ไป

2.1	 ควรมีการศึกษาผลของการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โปรแกรม	
The	Geometer’s	Sketchpad	รว่มกบัการจดัการ
เรยีนการสอนตามรปูแบบ	Van	Hiele	ทีม่ตีอ่ตวัแป
รอื่นๆ	เช่น	ความสามารถในการให้เหตุผล	ความ
สามารถด้านมิติสัมพันธ์	

2.2	 ควรมีการศึกษาผลของการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆ	 ที่มีต่อ
ระดับความคิดทางเรขาคณิตของนักเรียน

2.3	ควรมกีารวจิยัศกึษาความคดิเหน็ของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ที่ได้รับการ
จดัการเรยีนโดยการใชโ้ปรแกรม	The	Geometer’s	
Sketchpad	รว่มกบัการจดั	การเรยีนการสอนตาม
รูปแบบ	Van	Hiele
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