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จำานวน	 30	 คน	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน	 และกลุ่มควบคุม	 จำานวน	
30	คน	จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบปกติ	กลุ่มตัวอย่างทั้ง	2	กลุ่ม	ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	 
	(cluster	random	sampling)	และใชว้ธีิการสุม่อยา่งง่าย	เครือ่งมอืทีใ่ช้ไดแ้ก่	ค่าเฉลีย่	(mean)	สว่นเบีย่งเบน 
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และพลศึกษา	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	โดยวิธีสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนสูงกว่าแบบปกติ	
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

 

คำาสำาคัญ:		 วธิสีอนแบบกลุม่เพ่ือนช่วยเพ่ือน,	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน,	ทกัษะกฬีาวอลเลยบ์อล,	ความ
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Abstract
The	purposes	 of	 this	 research	were	1)	 to	 compare	Prathomsueksa	6	 students’	

learning	achievement	of	volleyball	between	using	a	peer	tutoring	method	and	a	conventional	 
teaching	method,	2)	to	compare	Volleyball	their	skills	between	using	a	peer	tutoring	meth-
od	and	a	conventional	teaching	method.	and	3)	to	compare	their	satisfaction	toward	the	 
studying	between	using	a	peer	tutoring	learning	approach	and	a	conventional	approach.	The	
sample	was	60	prathomsueksa	6	students.	Dr.	wn	using	a	cluster	random	sampling	from	 
2	classrooms	from	Anubannongdon	(Sanitprachakron)	School	during	the	second	semester	
of	academic	year	2012.	with	sample	random	sampling	60	students	were	equally	divided	
into	2	groups	a	controlled	group	and	experimental	group.	 Instruments	employed	 in	 this	
research	consisted	of	1)	a	learning	achievement	plan	on	the	topic	of	volleyball	using	a	peer	 
tutoring	method,	 2)	 a	 lesson	management	 plan	 using	 a	 conventional	 teaching	method,	 
3)	a	learning	achievement	test	with	a	reliability	of	0.806,	4)	an	evaluation	form	of	volleyball,	
and	5)	a	satisfaction	evaluation	form	towards	volleyball	learning	with	a	reliability	of	0.841.	
The	data	were	analyzed	with	mean,	standard	deviation	and	t-test.

The	findings	were	as	follows:	

1.	The	students’	learning	achievement	using	a	peer	tutoring	method	was	higher	than	
those	learning	achievement	using	a	conventional	teaching	method	at	a	significance	level	of	.05.	

2.	The	students	volleyball	skills	using	a	peer	tutoring	method	was	higher	than	using	
a	conventional	teaching	method	at	a	significance	level	of	.05.

3.	The	students’	satisfaction	towards	volleyball	studying	using	a	peer	tutoring	method	
was	higher	than	using	a	conventional	teaching	method	at	a	significance	level	of	.05.

 

Keywords:		Peer	tutoring	method,	learning	achievement	volleyball,	learning	satisfaction	
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บทนำา
การออกกำาลังกาย	 และการเล่นกีฬามี

ประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพและเป็นปัจจัย
สำาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 การศึกษา
ของประเทศจงึมุง่พัฒนาการปรบัเปล่ียนพฤติกรรม	
สขุภาพ	สงัคมและจติวญิญาณซึง่เปน็องค์ประกอบ
ของสภาวะทางสุขภาพที่สมบูรณ์	 พลศึกษาเป็น
เนื้อหาวิชาหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษามีความสำาคัญเป็นอย่างย่ิงต่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนแต่ละ
คน	 เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรม
การเคลือ่นไหวการออกกำาลงักาย	การเลน่เกมและ
กฬีา	ภายใต้กฎ	กตกิา	เปน็เครือ่งมอืในการพฒันา
โดยรวมทัง้ดา้นรา่งกาย	จติใจ	อารมณ	์สงัคม	และ
สติปัญญา	 โดยมีเป้าหมายที่สำาคัญคือการที่จะ
ทำาให้ผู้เรียนนำากิจกรรมการออกกำาลังกาย	 ไปใช้
ในชีวิตประจำาวัน	เพราะการออกกำาลังกายเป็นสิ่ง
จำาเป็นแก่ชีวิตมนุษย์	 การออกกำาลังกาย	 จะช่วย
รักษาไว้ซึ่งการมีสมรรถภาพ	 สุขภาพที่แข็งแรง
สมบูรณ์	 มีประสิทธิภาพในการทำางานที่ดี	 และมี
ชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติสุข	 (กระทรวงศึกษาธิการ.	
2551:	 1)	 กีฬาวอลเลย์บอลเป็นวิชาหนึ่งที่เปิด
สอนในโรงเรยีนอนุบาลหนองโดน	(สนิทประชากร)	
ในชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 กีฬาวอลเลย์บอลมี
ประโยชน์	ทั้ง	4	ด้าน	คือ	1)	ด้านร่างกาย	ทำาให้
ระบบของกลา้มเนือ้	ระบบประสาททำางานได้ด	ี2)	
ดา้นจติใจและสตปิญัญา	ทำาให	้กลา้ตัดสนิใจ	แกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหน้า	 3)	 ด้านอารมณ์	 ปฏิบัติตาม
กฎกติกา	อารมณ์เยือกเย็น	4)	ด้านสังคม	ทำาให้
ซื่อสัตย์	เสียสละ	(อภิศักดิ์	ขำาสุข.	2544)	

ผลการทดสอบ	 O–NET	 ปีการศึกษา	
2554	กลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศึกษา	และพลศกึษา	
ชั้นประประถมศึกษาปีที่	 6	 ของกลุ่มโรงเรียน
หนองโดน	 อำาเภอหนองโดน	 จังหวัดสระบุรี	 พบ
ว่าภาพรวมสูงกว่าระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย	

0.78	เมื่อพิจารณาเป็นรายการปรากฏว่าในสาระ	
ที่	3	การเคลื่อนไหว	การออกกำาลังกาย	การเล่น
เกม	 กีฬาไทยและกีฬาสากล	 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำา
กว่าระดับประเทศมาก	 (1.70)	 (สพป.	 สระบุรี	
เขต	 1.	 2554:	 36)	 แสดงได้ว่าวิชาพลศึกษาซึ่ง
ธรรมชาติวิชาจะเน้นเรื่องการปฏิบัติทักษะเป็น
ส่วนใหญ่มีปัญหาได้แก่	 ด้านครู	นักเรียน	และวิธี
สอน	 ขาดการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านกิจกรรม
ทางกาย	และทกัษะปฏบิตัเิกีย่วกบักฬีา	โดยเฉพาะ
กีฬาวอลเลย์บอลที่จัดสอนในโรงเรียนอนุบาล
หนองโดน	 (สนิทประชากร)	 นักเรียนมีปัญหาคือ	
ขาดทักษะปฏิบัติพื้นฐานเรื่องกีฬาวอลเลย์บอล	
อันได้แก่	ทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง	(อันเดอร์)	
ทกัษะการเล่นลกูสองมอืบน	(เซต)	และทกัษะการ
เสิร์ฟ	 สาเหตุเนื่องมาจากนักเรียนตีบอลแล้วเจ็บ
มือ	 เจ็บแขน	 หรือตามอวัยวะต่างๆ	 ของร่างกาย	
แล้วไม้กล้าซักถามครู	 แต่กล้าที่จะซักถามเพื่อน
มากกว่า	 เมื่อนักเรียนปฏิบัติทักษะไม่ได้จึงทำาให้
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่ำา	และขาดความพงึพอใจ
ต่อการเรียน	ด้วยเหตุผลดังกล่าว	ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล	และความพึงพอใจ
ต่อการเรียน	 โดยใช้วิธีสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อน	 (Peer	 tutoring)	 ซึ่งเป็นวิธีสอนที่สืบทอด	
แนวคดิของ	John	Dewey	ทีว่่าดว้ยการเรยีนรูด้ว้ย
การกระทำา	(learning	by	doing)	โดยยึดนักเรียน
เปน็สำาคญั	เนน้ใหน้กัเรียนรวมกลุม่กนัเพือ่ทำางาน
หรือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน	 สามารถ
สรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง	กบัวธิสีอนแบบปกติ
ทีส่อนโดยการบรรยายและสาธติโดยคร	ูเพือ่เลอืก
วิธีสอนที่เหมาะสมสามารถพัฒนา	 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 ทักษะวอลเลย์บอล	 และความพึง
พอใจตอ่การเรยีนใหส้งูขึน้	และเปน็แนวทางในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ในเน้ือหาอ่ืนๆ	
ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป	
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาพลศึกษาเรื่องกีฬาวอลเลย์บอล	 กลุ่ม
สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษาของนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปทีี	่6	โดยวธิสีอนแบบกลุม่เพือ่น
ช่วยเพื่อนกับแบบปกติ	

2 . 	 เ พ่ี อ เ ป รี ย บ เ ที ย บทั กษ ะกี ฬ า
วอลเลย์บอล	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	โดย
วิธีสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนกับแบบปกติ	

3.	เพือ่เปรยีบเทยีบความพึงพอใจตอ่การ
เรียน	เรื่องกีฬาวอลเลย์บอล	กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา	 ของนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่	6	โดยวิธีสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
กับแบบปกติ

สมมติฐานของการวิจัย 
1.	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	วชิาพลศึกษา	

เรื่องกีฬาวอลเลย์บอล	 กลุ่มสาระการเรียนรู้	
สุขศึกษาและพลศึกษา	 ของนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่	6	โดยวิธีสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
สูงกว่าแบบปกติ

2.	 ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล	 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา	ของนกัเรียน	ช้ัน
ประถมศกึษาปทีี	่6	โดยวธิสีอนแบบกลุม่เพ่ือนช่วย
เพื่อนสูงกว่าแบบปกติ	

3 .	 ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา
พลศึกษา	 เร่ืองกีฬาวอลเลย์บอล	 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่	 6	 โดยวิธีสอนแบบกลุ่มเพ่ือน
ช่วยเพื่อนสูงกว่าแบบปกติ

วิธีดำาเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรไดแ้ก	่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่	 6	 กลุ่มโรงเรียนอำาเภอหนองโดน	 สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสระบรีุ	
เขต	1	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2554	จำานวน	
4	โรงเรียน	นักเรียนทั้งสิ้น	121	คน	กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่	 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองโดน	 (สนิท
ประชร)	จำานวน	2	ห้องเรียน	จำานวนนักเรียน	60	
คน	ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(cluster	random	
sampling)	 และใช้วิธีการสุ่มโดยการจับสลาก	
(random	sampling)	จัดเป็นกลุ่มทดลอง	จำานวน	
30	 คน	 เรียนโดยวิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อน	และกลุ่มควบคุม	จำานวน	30	คน	เรียนโดย
วิธีการสอนแบบปกติ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.	 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องกีฬา
วอลเลย์บอล	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	
โดยวิธสีอนแบบกลุม่เพือ่นช่วยเพือ่นและแบบปกต	ิ
แบบละ	7	แผน	มีค่าดัชนีความสอดคล้อง	(IOC)	
ตั้งแต่	0.80	ถึง	1.00	

2.	 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
เรือ่งกฬีาวอลเลยบ์อล	(ประวตั	ิทกัษะ	กตกิา)	ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 แบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ	มีค่า	ความ
ยากง่าย	 (p)	ตั้งแต่.44	ถึง.62	ค่าอำานาจจำาแนก	
(r)	ตัง้แต.่24	ถงึ.65	และมคีา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั
เท่ากับ.81	

3.	 แบบทดสอบทักษะกีฬาวอลเลย์บอล	
สำาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาของ	 แสง
เพ็ญ	 พุ่มกุมาร	 (2537:	 140-142)	 จำานวน	 3	
ทักษะ	 ซึ่งผู้วิจัยได้นำามาปรับปรุงเกณฑ์และการ
ให้คะแนนเพื่อความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
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ความสามารถของนักเรียน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	
ได้แก่	1)	ทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง	(อันเดอร์)	
2)	 ทักษะการเล่นลูกสองมือบน	 (เซต)	 และ	 
3)	 ทักษะการเสิร์ฟ	 มีค่าดัชนีความสอดคล้อง	
(IOC)	ตั้งแต่	0.80	ถึง	1.00	

4.	 แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียน	
เร่ืองกีฬาวอลเลย์บอล	 แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า	(rating	scale)	5	ระดับ	จำานวน	15	ข้อ	มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง	 (IOC)	 ตั้งแต่.80	 ถึง	 1.00	
และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.84

การดำาเนินการวิจัย 

1.	 ก่อนจัดการเรียนรู้ทั้งสองแบบ	 ชี้แจง
ทำาความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง	 2	 กลุ่ม	 เพื่อ
สร้างความเข้าใจวิธีการเรียนรู้ทั้ง	2	แบบ	

2.	 ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง
สองแบบ	 โดยกลุ่มทดลองใช้วิธีสอนแบบกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อน	 ส่วนกลุ่มควบคุมใช้วิธีสอนแบบ
ปกติ	กลุ่มละ	7	สัปดาห์ๆ	ละ	1	ชั่วโมง	รวม	ทั้ง
สองกลุม่	14	ชัว่โมง	และสปัดาหท์ี	่8	ทดสอบหลงั
เรียนใช้เวลา	2	ชั่วโมง	รวมเวลาทั้งสิ้น	16	ชั่วโมง	

	 3.	 เมื่อส้ินสุดการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ทั้งสองกลุ่มแล้ว	 ผู้วิจัยทดสอบหลังเรียน	 (post	
test)	 โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
แบบทดสอบทักษะกีฬาวอลเลย์บอล	และแบบวัด
ความพงึพอใจตอ่การเรยีนวชิาวอลเลย์บอล	พร้อม
กันทั้งสองกลุ่ม

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาพลศึกษา	 เรื่องกีฬาวอลเลย์บอล	โดยวิธีสอน
แบบกลุม่เพือ่นชว่ยเพือ่นกบัแบบปกต	ิโดยใชส้ถติิ
พื้นฐานได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 (mean)	 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	(standard	deviation)	และทดสอบค่า
ทีแบบกลุ่มอิสระ	(t-test	independent	sample)	

2.	 เปรียบเทียบทักษะกีฬาวอลเลย์บอล
โดยวิธสีอน	แบบกลุม่เพือ่นชว่ยเพือ่นกบัแบบปกต	ิ
โดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 (mean)	 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (standard	 deviation)	 และ
ทดสอบค่าทีแบบกลุ่มอิสระ	(t-test	independent	
sample)	

3.	 เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการ
เรียนวิชาพลศึกษา	เรื่องกีฬาวอลเลย์บอล	โดยวิธี
สอนแบบกลุม่เพือ่นช่วยเพือ่น	กบัแบบปกต	ิโดยใช้
สถติพิืน้ฐานไดแ้ก	่คา่เฉลีย่	(mean)	สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน	(standard	deviation)	และทดสอบค่า
ทีแบบกลุ่มอิสระ	(t-test	independent	sample)	

ผลการวิจัย 
1.	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่6	ทีเ่รยีน

โดยวิธสีอนแบบกลุ่มเพือ่นชว่ยเพือ่น	วิชาพลศกึษา	
เรื่อง	กีฬาวอลเลย์บอล	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่ากลุ่มที่ เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยมีคะแนนเฉลี่ย	 เท่ากับ	
22.17	 คะแนน	 จากคะแนนเต็ม	 30	 คะแนน	 
ดังตาราง	1	
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2.	นักเรยีนช้ันประถมศกึษาปทีี	่6	ทีเ่รยีน
โดยวธิสีอนแบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน	วชิาพลศกึษา	
เรื่องกีฬาวอลเลย์บอล	 มีทักษะกีฬาวอลเลย์บอล

สูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั	.05	โดยมคีะแนนเฉลีย่	เทา่กบั	12.23	
คะแนน	จากคะแนนเต็ม	15	คะแนน	ดังตาราง	2

ตาราง 2	 การเปรียบเทียบทักษะกีฬาวอลเลย์บอล	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	โดยวิธีสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนกับแบบปกติ

วิธีสอน	 n S.D. t p-value

แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 30 12.23 1.17
7.64	 .000

แบบปกติ 30 	9.80 1.30

3.	นักเรยีนช้ันประถมศกึษาปทีี	่6	ทีเ่รยีน
โดยวธิสีอนแบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน	วชิาพลศกึษา	
เร่ือง	 กีฬาวอลเลย์บอล	 มีความพึงพอใจต่อการ
เรยีนสงูกวา่กลุม่ทีเ่รยีนแบบปกตอิยา่งมนียัสำาคญั

ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยมีคะแนนเฉลี่ย	 เท่ากับ	
64.70	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	75	คะแนน	ดัง
ตาราง	3	

ตาราง 3	 การเปรยีบเทยีบความพึงพอใจตอ่การเรยีน	วชิาพลศกึษา	เรือ่ง	กฬีาวอลเลยบ์อล	กลุม่สาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	โดยวิธีสอนแบบกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อนกับแบบปกติ

วิธีสอน n S.D. t p-value

แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 30 64.70 4.38
9.27	 .000

แบบปกติ 30 	52.40 5.81

ตาราง 1	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษา	 เรื่อง	 กีฬาวอลเลย์บอลกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6โดยวิธีสอนแบบ 
กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนกับแบบปกติ

วิธีสอน n S.D. t p-value

แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 30 22.17 2.15
4.78 .000

แบบปกติ 30 19.87 1.50
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อภิปรายผล
จากการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล	และความ
พึงพอใจต่อการเรียน	 วิชาพลศึกษา	 เรื่อง	 กีฬา
วอลเลย์บอล	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	โดย
วิธีสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน	 กับแบบปกติ	
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1.	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษา	
เรื่องกีฬาวอลเลย์บอล	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา	 ของนักเรียนช้ันประถม
ศกึษา	ปทีี	่6	โดยวธิสีอนแบบกลุม่เพ่ือนช่วยเพ่ือน	
สงูกวา่แบบปกติ	อยา่งมนียัสำาคัญทางสถติทิีร่ะดับ	
.05	 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ	 1	
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วย
เพือ่น	เปน็รปูแบบการสอนทียึ่ดนักเรยีนเปน็สำาคัญ	
ใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในการจดัการเรียนรู	้ได้ลงมอื
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	 ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบ
คละความสามารถ	มุง่เนน้ให้นกัเรยีนลงมอืปฏบิตัิ
ด้วยตนเอง	 และได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยมี
นักเรียนกลุม่เก่งทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูช่้วยสอน	คอยดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มปานกลาง	 และกลุ่มอ่อน	
อย่างใกล้ชิดสนิทสนม	 คุ้นเคย	 ไม่อาย	 กล้าซัก	
กล้าถามในส่ิงที่ไม่รู้ไม่เข้าใจ	 นักเรียนกลุ่มเก่งจะ
เข้าใจคำาสอนของครูได้ดี	 แล้วนำามาถ่ายทอดเป็น
ภาษาพูดของนักเรียนเองโดยอธิบายพร้อมสาธิต
ใหเ้พือ่นดดูว้ยความเขา้ใจได้ตลอดเวลา	ทัง้ในเวลา
เรียนและนอกเวลาเรยีน	ทำาใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีดี่	มี
ความกระตือรอืรน้สนใจในการเรยีนการสอน	ดังที	่
จินดา	 อยู่เป็นสุข	 (2545:	 11-28)	 กล่าวถึงการ
สอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนว่า	นักเรียนอยู่ในวัยใกล้
เคียงกัน	ภาษาที่ใช้สื่อสารกันจะสื่อความเข้าใจได้
ดีกว่าครู	 และจากการเรียนรู้ด้านทักษะที่ดีทำาให้
นักเรียนสามารถถ่ายโยงความรู้จากการปฏิบัติ
ไปสู่ด้านความรู้ความเข้าใจได้ดีเช่นกัน	 ทำาให้ผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรียนสงูขึน้	สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ	 ชรินทิพย์	 ธัญญลักษณ์	 (2546:	
44)	 ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน
จับใจความ	 วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปทีี	่4	โดยการสอนแบบกลุม่เพือ่นชว่ยเพือ่น
กับการสอนแบบปกติ	 พบว่านักเรียนที่ได้รับการ
สอนอ่านจับใจความโดยวิธีสอนแบบกลุ่มเพื่อน
ช่วยเพื่อนมีผลสัมฤทธิ์	 ในการอ่านจับใจความสูง
กว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ	 อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	.01	

2.	 ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล	 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	ของนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปทีี	่6	โดยวธิสีอนแบบกลุม่เพือ่นชว่ย
เพื่อนสูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ	 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 เป็นไปตามสมมติฐานของ
การวิจัยข้อ	 2	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	 การจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นการจัดการ
เรียนรู้โดยให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย
แบบคละความสามารถดา้นกฬีาวอลเลยบ์อล	และ
เน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะ
สมกับความสามารถ	 นักเรียนมีส่วนร่วมได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองทุกข้ันตอน	 โดยครูได้ฝึกทักษะ
กีฬาวอลเลย์บอลให้กับนักเรียนเก่งของแต่ละ
กลุ่ม	 เพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนโดยนำาความรู้
ไปถ่ายทอดให้เพื่อน	 คอยช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม
ปานกลางและกลุ่มอ่อนด้วยความใกล้ชิดสนิท
สนม	คุ้นเคย	เพื่อนไม่อาย	กล้าซักถามในสิ่งที่ไม่รู้	
ไม่เข้าใจ	คอยชี้แนะอธิบาย	และสาธิตทักษะตาม
ขั้นตอนต่างๆ	 ซ้ำาๆ	 บ่อยๆ	 ทำาให้เกิดการเรียนรู้
ที่คงทน	 และเกิดทักษะความสามารถสร้างเป็น
องค์ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์	 รวมถึงครูได้สร้าง
แรงจูงใจให้แก่นักเรียนกลุ่มเก่งโดยมอบรางวัลแก่
กลุ่มที่สามารถผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษะกีฬา
วอลเลย์บอลในแต่ละทักษะได้ทุกคน	 ดังนั้นจึง
เปน็การสรา้งแรงจงูใจแกน่กัเรยีนกลุม่เกง่ทีจ่ะคอย
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ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มปานกลาง	 และกลุ่ม
อ่อนให้ขยันหมั่นฝึกซ้อมทักษะต่างๆ	 ทั้งในเวลา
เรยีนและนอกเวลาเรยีนอย่างสม่ำาเสมอและเอาใจ
ใส่	 ทำาให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจสามารถปฏิบัติ
และพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น	 ประโยชน์ทางอ้อมคือทำาให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะที่ดี	กล่าวคือ	สร้างความสมัครสมาน
สามัคคี	 มีความเสียสละ	 มีความขยันหมั่นเพียร	
สร้างความเป็นประชาธิปไตย	 มีความเป็นผู้นำา
และผู้ตามที่ดี	 มีความรับผิดชอบ	 มีน้ำาใจนักกีฬา	
มีความเอื้ออาทรต่อกัน	 ประสานสัมพันธภาพที่
ดีต่อกันอย่างมั่นคง	 อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	 
ซึ่งสอดคล้อง	 กับงานวิจัยของ	 ประนอม	 ดอน
แก้ว	 (2550:	 85-86)	 ศึกษาผลการใช้กลวิธีการ
เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะการ
เคลื่อนไหวทางกายในการเล่นวอลเล่ย์บอลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	พบว่านักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีทักษะการเล่นวอลเลย์บอลก่อนการเรยีน
รู้โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนกับ
หลังการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้แบบเพ่ือน
ช่วยเพื่อนมีคะแนนความแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

3.	 ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา
พลศึกษา	 เร่ืองกีฬาวอลเลย์บอล	 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	 ของนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปทีี	่6	โดยวธิสีอนแบบกลุม่เพ่ือนช่วย
เพื่อนสูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ	 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 เป็นไปตามสมมติฐานของ
การวจัิยขอ้	3	ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะการจดัการเรยีน
การสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน	 เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม
และชั้นเรียน	ฝึกการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย	
มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ดิมกบัความรูใ้หมเ่กดิการ
อภิปรายความรู้ที่ได้ร่วมกัน	 ทำาให้นักเรียนได้รู้จัก
การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น	 และกระตุ้นให้

นกัเรยีนมสีว่นรว่มในกจิกรรมการเรยีนรูไ้ด	้4	ดา้น	
คอื	1)	ดา้นรา่งกาย	เปน็การทีใ่ห้นกัเรยีนใชอ้วัยวะ
ต่างๆ	 ของร่างกายปฏิบัติกิจกรรม	 ทำาให้ระบบ
ต่างๆ	 ของร่างกายทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ	
ระบบประสาทและระบบกลา้มเนือ้ทำางานประสาน
กันเป็นอย่างดี	 ประกอบกิจกรรมด้วยความ
คล่องแคล่ว	 ว่องไว	 กระฉับกระเฉง	 ไม่ง่วงซึม	
2)	 ด้านจิตใจและสติปัญญา	 เป็นการให้นักเรียน
ใช้สมองในการฝึกคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	 กล้า
ตดัสนิใจอยา่งมีเหตผุล	มคีวามคดิร.	เริม่สรา้งสรรค	์
มไีหวพรบิปฏภิาณ	คดิการวางแผนงานทีด่	ีและคดิ
ปรับปรุงแผนงานให้ดีขึ้น	3)	ด้านอารมณ์	เป็นการ
ให้นักเรียนรู้สึกต้องการ	 ยินดีและเต็มใจปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อค้นหาความรู้แก่ตนเอง	 จนกระทั่ง
ทำาให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไป
กับกิจกรรมที่หลากหลายผ่านกระบวนการกลุ่ม	
เกิดความร่วมมือ	 เกิดแนวคิดในการเรียนรู้แบบ
กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน	 สามารถประยุกต์นำาไปใช้
ในชีวิตประจำาวันได้	 4)	 ด้านสังคม	 เป็นการให้ผู้
เรียนได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นขณะปฏิบัติกิจกรรม	
นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎ	 กติกาการเล่น	 ก่อให้
เกิดทักษะการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมในสังคม	 ไม่
เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน	 มีความเสียสละ	
ซื่อสัตย์สุจริต	 มีความปรองดองสมานฉันท์ทำาให้
เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน	 รู้จักการให้อภัยซึ่งกัน
และกัน	 ทำาให้อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข	 ผลที่
เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันทั้ง	 4	 ด้านนี้	 ทำาให้ผู้
เรียนเกิดความภูมิใจในความสำาเร็จร่วมกัน	 เกิด
ความพึงพอใจต่อการเรียน	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 สุร
พล	เสียงเพราะ	(2548:	93)	ได้ศึกษาการพัฒนา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเพื่อน
ช่วยเพื่อน	 วิชาคณิตศาสตร์	 บทที่	 13	 เรื่อง	 บท
ประยุกต์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	พบว่านักเรียนที่
ได้รับจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเพื่อนช่วย
เพือ่น	วชิาคณติศาสตร	์บทที	่13	เรือ่ง	บทประยกุต	์
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มปีระสทิธภิาพเทา่กบั	86.86/82.18	เปน็ไปตาม
เกณฑ์ที่กำาหนดไว้	 และมีดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเพ่ือน
ช่วยเพื่อน	มีค่าเท่ากับ	0.73	และนักเรียนมีความ
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1.	ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจัิยไปใช้

1.1	 การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 เรื่องกีฬา
วอลเลย์บอล	 ทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกีฬาวอลเลย์บอล	 มีทักษะและมีความพึง
พอใจต่อการเรียนกีฬาวอลเลย์บอลสูงกว่าสอน
แบบปกติ	 ดังนั้นครูควรจัดการเรียนการสอน
แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างต่อเนื่องเพราะรูป
แบบการสอนช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันด้วย
กระบวนการกลุ่ม	 ฝึกคิดวิเคราะห์และสร้างเป็น
องค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์	

1.2	 การสอนโดยใช้รูปแบบวิธีสอนแบบ
กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน	ครูควรคำานึงถึง	เวลาในการ
จัดกิจกรรม	เพราะแตล่ะกจิกรรมใช้เวลาไมเ่ทา่กนั
ดงัน้ันครจูำาเป็นตอ้งวางแผนในการกำาหนดเวลาให้

เหมาะสมกับเนื้อหา

1.3	เนือ่งจากกจิกรรมการสอนแบบกลุม่
เพื่อนช่วยเพื่อนเน้นการปฏิบัติด้วยตนเอง	ครูควร
จัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมให้มาก
ที่สุด	 เพื่อให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
พลศึกษา	 ครูควรเป็นผู้ที่ดูแลช่วยเหลือ	 แนะนำา
แก้ไขข้อบกพร่อง	 และส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้
กระบวนการกลุ่มในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้	
เพือ่ใหส้ามารถคน้พบความรู	้และสรา้งองค์ความรู ้
ได้ด้วยตนเอง

2.	ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวจิยัครัง้ตอ่ไป

2.1	 ควรทำาการศึกษาวิธีสอนแบบกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อนกับเทคนิควิธีสอนรูปแบบอ่ืนๆ	
และศึกษาตัวแปรอ่ืนเพิ่มเติม	 เช่น	 ความเช่ือมั่น
ในตนเอง	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

2 .2	 ควรทำาการพัฒนาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน	 กับ
หน่วยการเรียนรู้อ่ืนๆ	 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาในทุกระดับชั้น

2.3	 ควรศึกษารูปแบบวิธีสอนรูปแบ
บอ่ืนๆ	 ที่ส่งเสริมหรือพัฒนาการเรียนรู้แบบกลุ่ม	
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ทักษะปฏิบัติ	และความ
พึงพอใจ	เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติ เรื่อง 
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
กับการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ
The Comparison of Learning Achievements and Psychomotor  
Skills on the Topic of Computer Basics (Work Schedule  
Program) in the Vocation and Technology Learning Strand 
for the 6th Grade Students during Learning Computer-Assisted 
Lessons and Process Skill Learning

กัลยาณี วงศ์คำาจันทร์1, เดชา จันทคัต2, นิคม ชมภูหลง3

Kalayanee Wongkhamchan1, Decha Chantakat2, Nikom Chompoolong3

บทคัดย่อ
การจัดการเรียนรู้ให้ครบองค์รวมของการพัฒนาศักยภาพนักเรียน	 ควรกำาหนดงานให้นักเรียน

ได้ปฏิบัติจริง	 การเรียนรู้จากประสบการณ์	 และจากการทำางานกลุ่ม	 ฉะนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นทักษะปฏิบัติ	 จึงส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติจริง	การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย	 (1)	 เพื่อ
เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนกอ่นเรยีน-หลงัเรยีน	ของการจดัการเรียนรูด้ว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร	์
และการเรียนแบบทักษะกระบวนการ	เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย	ีชัน้ประถมศกึษาปทีี	่6	(2)	เพ่ือเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และทกัษะปฏบิตัริะหวา่ง
การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์	และการเรียนแบบทักษะกระบวนการ	เรื่องคอมพิวเตอร์พื้น
ฐาน	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	(4)	เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษา	ปท่ีี	6	ทีม่ต่ีอบทเรียนคอมพวิเตอร	์กบัการเรยีนแบบทกัษะกระบวนการ	
เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี	 (1)	 บทเรียนคอมพิวเตอร์	 เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
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การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 มีค่าคุณภาพมีค่าเฉลี่ย	 4.00	 (2)	 แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์	 และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ/ทักษะกระบวนการ	 เรื่อง	
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 มีค่า
คุณภาพเฉลี่ย	4.08	(3)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	ชนิดเลือก
ตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ	ค่าความยากง่าย	ซึ่งมีค่าระหว่าง	0.20	ถึง	0.80	และหาค่าอำานาจ
จำาแนก	มีค่าระหว่าง	0.25	ถึง	0.56	ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.84	(4)	แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษา	 ปีที่	 6	 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์	 กับการเรียนแบบทักษะ
กระบวนการ	 เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า	 แบ่งระดับ	 5	 ระดับ	 มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่	 0.23-0.94	 ได้ค่าความเช่ือมั่น 
ทั้งฉบับเท่ากับ	 0.81	 (5)	 แบบวัดทักษะปฏิบัติการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์	 เรื่องคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่	แบง่ระดบั	5	ระดบั	มคีา่อำานาจจำาแนก	ตัง้แต	่0.51–	0.75	มคีา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั	
0.86	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	 นักเรียนระดับ	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6/1	 และ	 6/2	 โรงเรียน 
เมืองพนมไพร	 อำาเภอพนมไพร	 จังหวัดร.	 อยเอ็ด	 ที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี	 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2555	 จำานวน	 2	ห้องเรียน	 
ห้องเรียนละ	25	คน	รวมจำานวน	50	คน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	
ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การทดสอบสมมุติฐานโดยใช้	t-test	ในรูปผลต่างของคะแนน	
(Difference	Score)	และ	Hotelling’s	T2 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1.	บทเรียนคอมพิวเตอร์	และแผนการจัดการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ	เรื่องคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 มีประสิทธิภาพ	
87.44/83.20	และ	84.80/84.67	ตามลำาดับ	2.	ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์	 และ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ	 เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	เท่ากับ	0.7645	และ	0.7771	ตามลำาดับ	3.	นักเรียนมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนระหวา่งการเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร	์กบัการเรยีนแบบทกัษะ
กระบวนการ	เรือ่งคอมพิวเตอรพ้ื์นฐาน	กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ีชัน้ประถมศกึษา
ปีที่	6	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	.01	4.	นักเรียนที่เรียนแบบทักษะกระบวนการ	มี
ผลการเรยีนรูส้งูกวา่นกัเรยีนทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร	์เรือ่งคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน	
กลุม่สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย	ีชัน้ประถมศกึษาปทีี	่6	5.	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปท่ีี	
6	มีความพงึพอใจตอ่บทเรยีนคอมพิวเตอร์	เรือ่งคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน	กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี
และเทคโนโลยี	มีค่าอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย	4.00)	และมีความพึงพอใจต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ทกัษะกระบวนการ	เรือ่งคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน	กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ีมคีา่อยู่
ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย	4.12)	มีค่า	S.D.	เท่ากับ	0.54
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โดยสรุป	 การจัดการเรียนรู้เรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 เร่ืองคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	 มีประสิทธิภาพเหมาะสม	 นักเรียน 
เกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้	 จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน	
เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร

คำาสำาคัญ:		 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,	 ทักษะปฏิบัติ,	 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน,	 บทเรียนคอมพิวเตอร์,	 
การเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ

Abstract
In	organizing	learning	to	meet	the	holistic	development	of	the	learner’s	potentiality,	 

the	work	 assigned	 to	 the	 learners	 should	be	practicable	 and	 they	 learn	 from	 their	 own	 
experience	and	group	work.	Therefore,	learning	that	emphasizes	psychomotor	skills	promotes	 
authentic	 psychomotor	 drills	 for	 the	 learners.	 This	 research	 aimed	 to:	 (1)	 compare	 the	 
learning	achievements	before	and	after	taking	the	computer-assisted	lessons	and	process	skill	
learning	organization	plans	on	the	topic	of	Computer	Basics	in	the	Vocation	and	Technology	 
Learning	 Strand	 for	 the	 6th	 grade	 students;	 (2)	 compare	 the	 learning	 achievements	 
and	 psychomotor	 skills	 while	 taking	 the	 computer-assisted	 lessons	 and	 process	 skill	
learning	 on	 the	 topic	 of	 Computer	 Basics	 (Work	 Schedule	 Program)	 in	 the	 Vocation	
and	 Technology	 Learning	 Strand	 for	 the	 6th	 grade	 students;	 (3)	 study	 the	 6th	 grade	
students’	 satisfaction	 with	 the	 computer-assisted	 lessons	 and	 process	 skill	 learning	 on	 
the	topic	of	Computer	Basics	in	the	Vocation	and	Technology	Learning	Strand	for	the	6th 
grade	students.	The	instruments	comprised:	(1)	computer-assisted	lessons	on	the	topic	of	
Computer	Basics	in	the	Vocation	and	Technology	Learning	Strand	for	the	6th	grade	students	
with	the	quality	value	of	4.00;	(2)	computer-assisted	learning	organization	plans	and	process	 
skill	 learning	 organization	 plans	 on	 the	 topic	 of	 Computer	 Basics	 in	 the	 Vocation	 and	 
Technology	Learning	Strand	for	the	6th	grade	students	with	the	quality	value	of	4.08;	(3)	
a	 learning	 achievement	 test	 on	 the	 topic	 of	 Computer	 Basics.	 It	 was	 a	multiple	 choice	 
test	containing	30	4-option	questions.	The	difficulty	 index	ranged	from0.20	to	0.80.	The	 
discrimination	 power	 ranged	 from	 0.25	 to	 0.56.	 The	 total	 reliability	 was	 0.84;	 (4)	 a	 
questionnaire	on	the	satisfaction	of	the	6th	grade	students	with	the	computer-assisted	lessons	
and	process	skill	learning	on	the	topic	of	Computer	Basics	in	the	Vocation	and	Technology	
Learning	Strand.	 It	was	a	5-level	 rating	scale	questionnaire	with	 the	discrimination	power	
ranging	from	0.23	to	0.94.	The	total	 reliability	was	0.81;	(5)	a	 form	for	measurement	of	
the	psychomotor	skills	resulting	from	taking	the	computer-assisted	lessons	on	the	topic	of	
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Computer	Basics	in	the	Vocation	and	Technology	Learning	Strand	for	the	6th	grade	students.	
It	was	a	5-level	rating	scale	questionnaire	with	the	discrimination	power	ranging	from	0.51	
to	0.75.	The	total	reliability	was	0.86.	The	sample	was	consisted	of	50	6th	grade	students	 
from	Group	 6/1	 and	 Group	 6/2	 who	 took	 Vocation	 and	 Technology	 in	 the	 Vocation	 
and	 Technology	 Learning	 Strand	 in	 the	 2nd	 semester	 of	 the	 academic	 year	 2012	 in	 
Muangpanomprai	School,	Panomprai	District,	Roi-et	Province.	25	students	were	 in	each	
group.	They	were	obtained	 through	cluster	 random	sampling.	 The	 statistics	used	 in	 the	
analysis	of	data	were	percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test	and	the	difference	score	
were	employed	in	hypothesis	testing	as	well	as	Hotelling’s	T2.

The	results	are	as	follows:	

1.	The	computer-assisted	lessons	and	process	skill	learning	organization	plans	on	
the	topic	of	Computer	Basics	in	the	Vocation	and	Technology	Learning	Strand	for	the	6th	

grade	students	had	their	efficiency	of	87.44/83.20	and	84.80/84.67	respectively.

2.	 The	 effectiveness	 indexes	of	 the	 computer-assisted	 lessons	 and	process	 skill	
learning	organization	plans	on	the	topic	of	Computer	Basics	in	the	Vocation	and	Technology	
Learning	Strand	for	the	6th	grade	students	were	0.7645	and	0.7771	respectively.

3.	 The	 students’	 learning	 achievements	 during	 taking	 the	 computer-assisted	 
lessons	and	process	skill	learning	organization	plans	on	the	topic	of	Computer	Basics	in	the	
Vocation	and	Technology	Learning	Strand	for	the	6th	grade	students	differed	with	statistical	
significance	at	the	level	of.01.	

4.	 The	 students	 who	 learned	 through	 the	 process	 skills	 had	 higher	 learning	 
achievements	than	those	who	took	the	computer-assisted	lessons	on	the	topic	of	Computer	
Basics	in	the	Vocation	and	Technology	Learning	Strand	for	the	6th	grade	students.

5.	The	6th	grade	students	were	satisfied	with	the	computer-assisted	lessons	on	the	
topic	of	Computer	Basics	in	the	Vocation	and	Technology	Learning	Strand	at	a	high	level	
(mean=4.00)	;	and	were	satisfied	with	the	process	skill	learning	organization	plans	on	the	
topic	of	Computer	Basics	(Work	Schedules)	in	the	Vocation	and	Technology	Learning	Strand	
at	a	high	level	(mean=4.12).	The	S.D.	was	0.54.

In	 conclusion,	 learning	 organization	 that	 emphasizes	 psychomotor	 skills	 in	 the	 
Vocation	and	Technology	Learning	Strand	for	the	6th	grade	students	on	the	topic	of	Computer	
Basics	yielded	suitable	efficiency,	and	the	students	were	satisfied	with	learning.	Therefore,	
teachers	should	be	encouraged	to	use	it	in	learning-teaching	development	in	order	to	help	
the	learners	to	meet	the	objectives	of	the	curriculum.

Keywords:		Learning	Achievements,	Psychomotor	Skills,	Computer	Basics,	Computer-Assisted	
Lessons,	Process	Skill	Learning
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บทนำา
การเรียนรู้ถือเป็นปัจจัยสำาคัญของการ

ศึกษา	 ในการจัดกระบวนการเรียนรู้นั้น	 พระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 (ฉบับ
ปรับปรุง	พ.ศ.	2544)	หมวด	4	

แนวการจัดการศึกษา	มาตรา	22	ระบุว่า	 
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้	 ถือว่า
นักเรียนมีความสำาคัญที่สุด	 กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสรมิใหน้กัเรยีนพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ	 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	
2551	ทีมุ่ง่พฒันาใหน้กัเรยีนเปน็มนษุยท์ีส่มบรูณ	์
เปน็คนดี	มีปญัญา	มคีวามสุข	และมคีวามเปน็ไทย	
ซ่ึงในการพัฒนานักเรียนให้เกิดความสมดุล	 ต้อง
คำานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา	
การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี	จำาเป็นต้องใช้ทักษะ
กระบวนการเป็นอย่างย่ิงในการจัดกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน	 พบว่า	 ครูส่วนใหญ่	 ยังไม่
เน้นกระบวนการเท่าที่ควร	 ขาดความรู้	 ความ
เข้าใจ	 เกี่ยวกับการเลือกใช้วิธีสอนที่เหมาะสมกับ
การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ	 (กรมวิชาการ,	
2545:	52)	ซึง่ในการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ระดับช้ันประถม
ศึกษาปีที่	6	โรงเรียนเมืองพนมไพร	

ยงัพบวา่	นกัเรียนขาดทกัษะกระบวนการ
ต่างๆ	 ได้แก่	 ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา	 ซึ่ง
ประกอบด้วย

การตระหนักในปัญหา	 การวิเคราะห์
ปัญหาการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา	 การ
กำาหนดทางเลือก	 ทักษะกระบวนการทำางาน
ประกอบดว้ยการวเิคราะหง์าน	การวางแผนในการ
ทำางาน	การปฏิบตังิาน	การประเมนิผลการทำางาน	
ทักษะการทำางานร่วมกับผู้อื่น	 โรงเรียนเมือง

พนมไพร	 ได้มีหลักสูตรสถานศึกษา	 พุทธศักราช	
2553	 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี	 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ขึน้จงึจัดใหม้กีารเรยีนการสอนคอมพวิเตอร์
ข้ึน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้โปรแกรมตาราง
การทำางาน	 การดำาเนินการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
ของครูผู้สอน	 พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่	 6	 พบปัญหามากที่สุดในกลุ่มที่โรงเรียนได้
ทำาการเปิดสอนทฤษฎีของทักษะปฏิบัติเนื่องจาก
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ทักษะในการ
คำานวณขั้นสูง	 เด็กเกิดความเบื่อหน่ายจากการ
เรียนที่ครูคอยบรรยายและสาธิตให้นักเรียนได้
ปฏิบัติตาม	อีกประการหนึ่งคือที่บ้านของนักเรียน
ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ทำาให้นักเรียนไม่ได้มีการ
ทบทวนบทเรียนที่ครูสอนการเรียนเกิดความไม่
ตอ่เนือ่ง	เพราะนกัเรยีนจะเรยีนคอมพวิเตอรเ์พยีง
สัปดาห์ละ	1	ครั้งเท่านั้น	สังเกตจากแบบ	ปพ.	1	
ผลการเรียน	 และคะแนนเก็บของนักเรียนในภาค
เรยีนทีผ่่านมา	ผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจทีจ่ะพฒันาบท
เรยีนบนคอมพวิเตอร	์เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติ	 ระหว่างบทเรียน
คอมพวิเตอร	์เรือ่งคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน	กลุม่สาระ
การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ีชัน้ประถม
ศึกษาปีที่	 6	 เพื่อเปรียบเทียบกับการเรียนแบบ
ทักษะกระบวนการ	 และยังเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้เรียนรู้บทเรียนจากสื่อที่มีลักษณะที่แตกต่างไป
จากสื่อการเรียนเดิมๆ	ให้นักเรียนมีโอกาสในการ
เรยีนวชิาคอมพวิเตอรท์ีค่ลอบคลมุเนือ้หาในชัว่โมง
เรียนและกระบวนการสอนมากยิ่งขึ้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนก่อนเรียน-หลังเรียน	 ของการจัดการเรียน
รู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์	 และการเรียนแบบ
ทกัษะกระบวนการ	เรือ่งคอมพิวเตอรพ้ื์นฐาน	กลุ่ม
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สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ชั้น
ประถมศึกษาปีที่	6

2.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน	 และทักษะปฏิบัติระหว่างการจัดการเรียน
รู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์	 และการเรียนแบบ
ทกัษะกระบวนการ	เรือ่งคอมพิวเตอรพ้ื์นฐาน	กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ชั้น
ประถมศึกษาปีที่	6

3.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปทีี	่6	ทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพิวเตอร	์
กับการเรียนแบบทักษะกระบวนการ	 เรื่อง
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6

 

สมมติฐานของการวิจัย
1. 	 นัก เรียนที่ เ รี ยนโดยใช้บทเรียน

คอมพวิเตอร	์และทกัษะกระบวนการมผีลสมัฤทธิ	์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	

2 . 	 นัก เรียนที่ เ รี ยนโดยใช้บทเรียน
คอมพวิเตอร	์และทกัษะกระบวนการมผีลสมัฤทธิ์
แตกต่างจากการเรยีนโดยใช้แผนการจดัการเรยีนรู้
แบบทักษะกระบวนการ	เรือ่งคอมพิวเตอรพ้ื์นฐาน	
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	
ชั้นประถมศึกษาปีที่	6

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร	 คือ	 นักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่	 6/1	 ถึง	 6/4	 โรงเรียนเมืองพนมไพร	
อำาเภอพนมไพร	จังหวัดร.	อยเอ็ด	ที่เรียนรายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ภาคเรียนที่	2	ปีการ
ศกึษา	2555	จำานวน	4	หอ้งเรียน	หอ้งเรียนละ	25	
คน	รวมจำานวน	100	คน	

กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่	 6/1	 และ	 6/2	 โรงเรียนเมือง
พนมไพร	อำาเภอพนมไพร	จงัหวดัร.	อยเอด็	ทีเ่รยีน
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี	เรียนที่	2	ปี
การศึกษา	2555	จำานวน	2	ห้องเรียน	ห้องเรียน
ละ	25	คน	รวมจำานวน	50	คน	ซึ่งได้มาโดยการ
สุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1 . 	 บท เ รี ยนคอมพิ ว เ ตอ ร์ 	 เ รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6

2.	 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์	 และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ทักษะกระบวนการ	 เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	
กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย	ีชัน้ประถม
ศึกษาปีที่	6

3.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	ชนิดเลือกตอบ	4	
ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ

4.	 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่มีต่อบทเรียน
คอมพวิเตอร	์กบัการเรยีนแบบทกัษะกระบวนการ	
เรือ่งคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน	กลุม่สาระการงานอาชพี
และเทคโนโลยี	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	
แบ่งระดับ	5	ระดับ

5.	แบบวัดทักษะปฏิบัติการเรียนด้วยบท
เรียนคอมพิวเตอร์	 แบบทักษะกระบวนการ	 เรื่อง
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน	 กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี	 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 6	 เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า	แบ่งระดับ	5	ระดับ	

ขั้นตอนการวิจัย

1.	ทำาการแนะนำากลุ่มทดลองให้สามารถ
ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และบทเรียนคอมพิวเตอร์	
ก่อนการทดลองทุกคนโดยใช้เวลาให้คำาแนะนำา
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ประมาณ	30	นาที

2.	 ทดลองภาคสนาม	 (Field	 Testing)	
โดยใหก้ลุม่ตวัอยา่งในการทดลองภาคสนาม	ได้แก่
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนเมือง
พนมไพร	อำาเภอพนมไพร	จังหวัดร.	อยเอ็ด	ภาค
เรียนที่	2	ปีการศึกษา	2555	จำานวน	25	คน	ทำา
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอ่นเรยีน	
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 และได้วิเคราะห์หาคุณภาพแล้ว
จำานวน	30	ขอ้	รวมเวลาทดลองจำานวน	20	ช่ัวโมง	
5	 แผนการจัดการเรียนรู้ท้ังน้ีไม่รวมเวลาท่ีใช้ใน
การทำาแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ
หลังเรียน	โดยมีขั้นตอนดังนี้

2.1	 ทดลองสอนกลุ่มทดลอง	 ได้แก่	
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6/1	จำานวน	25	คน	
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์	เรื่องคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	
และกลุ่มควบคุม	ได้แก่	นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่	6/2	จำานวน	25	คน	เรียนด้วยแผนการสอน
แบบทักษะกระบวนการ

2.2	 ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน	เรือ่ง	คอมพวิเตอรพ์ืน้
ฐาน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับ
แบบทดสอบก่อนเรียนโดยให้ทดสอบทั้งสองกลุ่ม

2.3	 ให้นักเรียนที่ เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์	 และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ทักษะกระบวนการ	เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	ชั้น
ประถมศึกษา	ปีที่	6	ตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจ

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.	วิเคราะหห์าประสทิธภิาพของบทเรยีน 
คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์	 80/80	 โดยใช้สูตร	 
E

1
/E

2
	(เผชิญ	กิจระการ,	2544:	44	-	51)	

2 . 	 ห า ดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 	 ( T h e	 
Effectiveness	 Index:	 E. I .)	 ของบทเรียน
คอมพวิเตอร์ใชวิ้ธีการของกดูแมน,	เฟรทเชอรแ์ละ
ชไนเดอร	์(Goodman,	Fletcher	and	Schneider.	
1980:	30	-	34)	

3.	เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนระหว่างกลุ่ม
ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับกลุ่มที่เรียนรู้
แบบทักษะกระบวนการ	โดยใช้	t-test	(Indepen-
dent	Samples)	(บญุชม	ศรสีะอาด,	2545:	109)	

4.	วเิคราะหค์วามพงึพอใจของนกัเรยีนที่
มต่ีอการเรยีนดว้ยบทเรียนคอมพวิเตอร	์โดยหาคา่
เฉลี่ย	( )	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	โดย
แปลความหมายข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัย
1.	 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนระหว่างการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพวิเตอร	์กบัการเรยีนแบบทกัษะกระบวนการ	
เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ชั้นประถมศึกษาปี
ที่	6	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.01	ดังตาราง	1
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จากตาราง	1	แสดงให้เห็นว่า	ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร	์และการเรียนแบบทักษะกระบวนการ	
ไม่สมัพนัธกั์นจงึใชก้ารทดสอบ	t	-	test	(Dependent	 
Samples)	

2.	นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบทกัษะกระบวนการ	
มีผลการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนที่ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 	 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์	 เรื่อง
คอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน	กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงาน
อาชีพและเทคโนโลยี	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	

ตาราง	1	 ความสัมพันธร์ะหวา่งผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของการจัดการเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร์	
และการเรียนแบบทักษะกระบวนการ	 เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้	 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6

วิธีสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

บทเรียนคอมพิวเตอร์ 1.00

การจัดการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ .214
	(.095)	

ตาราง 2	 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ	Hotelling’s	T2

ตัวแปร เกณฑ์ Value Hypothesis	df Error	df F p

วิธีสอน Pillai’s	Trace
Wilks’s	Lambda
Hotelling’s	T2

Roy’s	Largest	Root

.472

.528

.893

.893

2.0
2.0
2.0
2.0

73
73
73
73

32.61
32.61
32.61
32.61

.000**

.000**

.000**

.000**

จากตาราง	2	พบว่า	ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนระหว่างการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพวิเตอร	์กบัการเรยีนแบบทกัษะกระบวนการ	
เรือ่งคอมพวิเตอรพ้ื์นฐาน	กลุม่สาระการเรียนรูก้าร
งานอาชีพและเทคโนโลยี	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

3.	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 มี

ความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์	 เรื่อง
คอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน	กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงาน
อาชีพและเทคโนโลยี	มีค่าอยู่ในระดับมาก	และมี
ความพงึพอใจตอ่แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบทกัษะ
กระบวนการ	เรือ่งคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน	กลุม่สาระ
การเรียนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี	มคีา่อยู่ใน
ระดับมาก
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ตาราง 3	 คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และระดับของความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่	6	ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ	เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	

รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ

 ( )	 S แปลผล

1.	เนื้อหา	เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานไม่ยากเกินไป 4.36 0.59 มาก

2.	นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้นจากกิจกรรมการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
แบบทักษะกระบวนการ

4.02 0.54 มาก

3.	นักเรียนชอบเรื่องที่เรียนเป็นเรื่องที่ควรรู้เพราะนำาไปใช้กับชีวิตประจำาวันได้ 3.91 0.53 มาก

4.	เนื้อหา	เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	มีความชัดเจน 3.82 0.51 มาก

5.	เนื้อหาสาระที่เรียนมีความเหมาะสมกับเวลาในการเรียนรู้ 4.01 0.49 มาก

6.	นักเรียนเข้าใจขั้นตอนการทำางาน	และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองได้ 4.59 0.60 มากที่สุด

7.	นักเรียนพอใจที่ได้ศึกษา	ค้นคว้าในกิจกรรมต่างๆ	ด้วยตนเอง 4.03 0.54 มาก

8.	แผนการจัดการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ	เร้าความสนใจของผู้เรียนมากขึ้น 4.25 0.57 มาก

9.	นักเรียนรู้สึกสนุกเมื่อได้เรียนจากสื่อและอุปกรณ์ที่ครูนำามาใช้ 4.23 0.48 มาก

10	แผนการจัดการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการทำาให้ผู้เรียน
รู้จักวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง

4.22 0.49 มาก

11.	นักเรียนพอใจสื่อเพราะช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 4.65 0.62 มากที่สุด

12.	นักเรียนมีพอใจสื่อประกอบการเรียนรู้มีความชัดเจนในวิธีการใช้	
และนำาไปใช้ได้สะดวก

4.01 0.54 มาก

13.	นักเรียนมีพอใจในการใช้สื่อและอุปกรณ์ 3.99 0.52 มาก

14.	รูปแบบ	ขนาด	และสีของตัวอักษรในแผนการจัดการเรียนรู้
	แบบทักษะกระบวนการมีความเหมาะสม

3.85 0.52 มาก

15.	ภาพต่างๆ	ที่ใช้ประกอบการนำาเสนอในแผนการจัดการเรียนรู้
	แบบทักษะกระบวนการสวยงาม	เหมาะสม	น่าสนใจ

4.13 0.55 มาก

16.	การทำาแบบทดสอบ	ทำาให้นักเรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนของตนเอง 4.16 0.56 มาก

17.	นักเรียนมีความพอใจกับการวัดและประเมินผลของครู 3.95 0.53 มาก

18.	แบบฝึกหัดในแผนการจัดการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการมีความเหมาะสม 3.95 0.53 มาก

19.	ข้อสอบมีความเหมาะสมไม่ยากหรือง่ายเกินไป 3.67 0.49 มาก

20.	สามารถรู้ผลการเรียนทันที 4.00 0.54 มาก

รวม 4.12 0.54 มาก
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จากตาราง	 3	 พบว่า	 คะแนนเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ	 เรื่องคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี	 มีค่าอยู่ในระดับมาก	 ด้านที่นักเรียน
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ	 นักเรียนพอใจสื่อ
เพราะช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้	และนักเรียนเข้าใจขั้นตอนการทำางาน	และ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองได้	 นอกจากน้ันอยู่ใน
ระดับมาก

อภิปรายผล
1.	 บทเรียนคอมพิวเตอร์	 และแผนการ

จัดการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ	 เ ร่ือง
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี	 ชั้นประถมศึกษา
ปีที่	 6	 มีประสิทธิภาพ	 87.44/83.20	 และ	
84.80/84.67	ตามลำาดับ	สูงกว่าเกณฑ์	80/80	
ท่ีต้ังไว้	 ท้ังนี้เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้ด้วยบท
เรียนคอมพิวเตอร์	 และแบบทักษะกระบวนการ	
ได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนในการจัดทำาอย่าง
มีระบบ	 ดำาเนินการสร้างตามขั้นตอนตามหลัก
วชิาการ	และวธิกีารทีเ่หมาะสมโดยศกึษาหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 พุทธศักราช	
2551	 และได้ผ่านการตรวจแก้ไขตามข้อเสนอ
แนะของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	 ผู้เชี่ยวชาญทั้ง	 7	
ท่าน	 ผ่านกระบวนการทดลองหลายๆ	 คร้ัง	 มี
การทดลองหลายๆ	 ครั้งใช้จากนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง	 เพื่อหาข้อบกพร่อง	 มีการสอบถาม
นักเรียนเพื่อหาข้อบกพร่องแล้วปรับปรุงแก้ไข	
ก่อนท่ีจะนำาไปทดลองจรงิกบักลุม่ตวัอย่าง	และวธิี
การสอนและสื่อการเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์	
เรื่องคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็น
กิจกรรมที่แปลกใหม่แตกต่างจากบทเรียนที่ใช้
สอนในชั้นเรียนตามปกติ	 โดยการเสนอความรู้ใน

ลักษณะของการเล่นปนเรียน	 อยู่ในความสนใจ
ของนกัเรยีน	โดยกำาหนดวตัถปุระสงค	์แบง่เนือ้หา
ออกเป็นหน่วยย่อยๆ	 เรียงตามลำาดับค่าความ
ยากง่าย	 มีภาพประกอบ	 และเสียงประกอบช่วย
เร้าความสนใจของนักเรียนให้มีความต้องการ
ปฏิบัติกิจกรรมและสนุกสนานกับการเรียน	ทำาให้
นกัเรยีนเกดิความเขา้ใจในเนือ้หาและจดจำาไดดี้ขึน้	
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	นุจรินทร์	นาชัยเวียง	 
	 (2549:	 70	 -	 71)	 ได้ทำาการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์	 เรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลคำา	
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 โรงเรียนหนองบัวไชยวาร
พิทยาสรรพ์	 อำาเภอหนองกุงศรี	 จังหวัดกาฬสินธุ์	
จำานวน	30	คน	พบว่า	ประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพวิเตอรม์ปีระสทิธภิาพเทา่กบั	90.67/81.53	
สูงกว่าเกณฑ์	80/80	

2.	 ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
คอมพิวเตอร์	 และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ทักษะกระบวนการ	 เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 เท่ากับ	 0.7645	 และ	
0.7771	 ตามลำาดับ	 ทั้งนี้อาจเนื่องจากแผนการ
จัดการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบ	 ได้ผ่านกระบวนการ
อย่างเป็นระบบเป็นข้ันตอน	 เน้นกิจกรรมตาม
ทักษะปฏิบัติที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเอง	 และยังมีโอกาสได้ฝึกการทำางานกลุ่ม
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากใบความรู้และแหล่ง
การเรียนรู้	 ทำาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็น
ขั้นตอนตามทักษะกระบวนการสอดคล้องกับ
เนือ้หาและการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ของนกัเรยีน	
จงึสง่ผลใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูข้ึน	
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 คมดาว	 พุทธโคตร	
(2549:	 87-88)	 ได้ทำาการเปรียบเทียบผลของ
การเรยีนดว้ยบทเรียนคอมพวิเตอร์	เรือ่งเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 กับการเรียนปกติที่มีผลต่อการเรียน
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ในโรงเรียน
ศูนย์เครือข่ายจำาปี-ศรีธาตุสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาอุดร.	านีเขต	2	พบว่า	บทเรียนคอมพิวเตอร์	
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ที่พัฒนาขึ้นมีค่าดัชนี
ประสิทธิผล	0.7622	

3.	 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระหว่างการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพวิเตอร	์กบัการเรยีนแบบทกัษะกระบวนการ	
เรื่องคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ชั้นประถมศึกษาปี
ที่	6	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.01	 ทั้งนี้เนื่องจาก	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนแบบทักษะ
กระบวนการ	 เน้นกิจกรรมตามทักษะปฏิบัติ	 ให้
นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง	
และส่งเสริมการทำางานกลุ่มโดยการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จากใบความรู้	 แหล่งการเรียนรู้	 และใบ
งานให้นักเรียนได้ฝึกให้นักเรียนสามารถฝึกจาก
เรื่องง่ายไปหายาก	 ทำาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างเป็นขั้นตอนตามทักษะกระบวนการ	 จึงส่ง
ผลใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงขึน้	และ
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้	 ความเข้าใจมี
พฤติกรรมท่ีดี	 ทักษะปฏิบัติช่วยส่งเสริมนักเรียน
มีสติ	 ปัญญาทางด้านการคิดและพิจารณาด้วย
ความรอบคอบ	 โดยใช้ความสามารถคิดวิเคราะห์
เพือ่วางแผนอย่างมขีัน้ตอน	และมกีารประเมนิและ
ปรบัปรงุอยูเ่สมอ	ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอไุร
รัตน์	 แย้มชุด	 และวัฒนา	 เอกปมิตศิลป์	 (2554:	
108)	 ได้ศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ในทางการเรยีนและความชอบจากการสอนโดยใช้
เกม	กับการสอนปกต:ิ	ในวชิาพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ผลการศึกษาพบว่า	
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยใช้เกมให้ผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน	 สูงกว่าการเรียน
แบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

4.	จากการวจิยั	การจดักจิกรรมการเรยีน
รู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์	 เรื่องคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	พบว่า	นักเรียน
ที่เรียนแบบทักษะกระบวนการ	มีผลการเรียนรู้สูง
กว่านักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพวิเตอร	์ทัง้นีเ้น่ืองจากการจดัการเรยีนรูแ้บบ
ทักษะกระบวนการในคร้ังนี้	 ผู้วิจัยได้ออกแบบ
การเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดความ
สนุก	 มุ่งมั่นที่จะเรียน	 ทักษะกระบวนการส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์
ได้ดีกว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	ซึ่งสืบเนื่องจากวิธีการสอน
ตามรปูแบบทีเ่นน้ทกัษะกระบวนการจะเนน้ใหเ้กดิ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง	 มีการทำางานอย่างเป็นข้ัน
ตอน	 มีโอกาสในการใช้ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ได้มากกว่าส่วนการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 นักเรียนต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำาหนด	ดังนั้น	ทักษะการคิด
สรา้งสรรคจ์งึเกดิขึน้ไดน้อ้ย	สอดคลอ้งกบัการวิจัย
ของวนสันันท์	ประสนัแพงศรี	(2552:	57-84)	พบ
ว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ	
เรื่อง	 การนวดแผนไทย	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่	2	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	90.10/89.71	ดัชนี
ประสิทธิผลเทา่กบั	0.5987	คดิเปน็รอ้ยละ	59.87	

5.	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่6	มคีวาม
พึงพอใจของต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์	 กับการ
เรียนแบบทักษะกระบวนการ	 เรื่องคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี	 อยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้เพราะกิจกรรม
การเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์	 กับการเรียน
แบบทักษะกระบวนการ	 ให้ความรู้ในรูปแบบ
การวางแผนอย่างเป็นข้ันตอน	 เป็นการเรียนรู้
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล	 โดยไม่ต้อง
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เร่งหรือรอผู้อื่น	 และได้ประสบการณ์แห่งความ
สำาเร็จ	เป็นการเสริมแรงให้สนุกกับการเรียน	เป็น
ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	 ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ	เดชา	ขามจะโปะ	(2550:	65	-	66)	ได้
ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์	กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่องเงินและบันทึกรายรับ
รายจ่าย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ผลการศึกษาพบ
ว่า	 นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยบท
เรียนคอมพิวเตอร์โดยรวม	 และรายข้อทุกข้ออยู่
ในระดับมาก	

ข้อเสนอแนะ
1.	ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

1.1	 ก่อนที่นักเรียนจะเรียนตามรูปแบบ
ที่ครูผู้สอนวางแบบไว้	 ครูผู้สอนควรสร้างความ
เป็นกันเองกับนักเรียน	 และอธิบายวิธีการเรียน
การสอนให้นักเรียนได้เข้าถึงบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในกลุ่ม

1.2	 ครูผู้สอนควรกระตุ้นให้กำาลังใจแก่
นักเรียน	เพื่อที่จะทำาให้นักเรียนมีความมั่นใจและ

กล้าแสดงออก	 อีกทั้งกล้าเสนอแนวความคิดใหม่
ของตนเองให้เพื่อนสมาชิกภายในกลุ่มได้ทราบ

1.3	ควรมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้พร้อม	 เพื่อ
อำานวยความสะดวกให้กับนักเรียน	 พร้อมทั้งครู
ผู้สอนควรให้คำาแนะนำา	 ปรึกษา	 เมื่อนักเรียนพบ
อุปสรรคในการทำางาน

2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1	 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะปฏิบัติในวิชากลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ในเนื้อ
หาอื่นๆ	และระดับอื่นๆ	หรือนำาไปไปสอนเปรียบ
เทียบกับการสอนแบบอื่นๆ	

2.2	ควรสง่เสรมิให้ครผููส้อนสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี	 ได้รับการอบรมแนวทางใน
การจดักจิกรรมการเรียนการสอนทางดา้นการงาน
อาชพีและเทคโนโลยใีหม้ากขึน้	เพือ่ชว่ยให้นักเรยีน
สามารถปฏบิตัทิกัษะการงานอาชพีและเทคโนโลยี	
ได้มากและดียิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ 
การจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นภารกิจสำาคัญของสถานศึกษา	 โดยเปิดโอกาสให้ทุกคน	 

ในสถานศึกษามีส่วนร่วม	 ซึ่งจะทำาให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน	
และสภาพปัญหาของสถานศึกษา	ชุมชน	ทำาให้นักเรียนสามารถนำาความรู้	ทักษะ	ประสบการณ์ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการดำารงชีวิตประจำาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวจิยัครัง้น้ีมีความมุง่หมาย	(1)	เพ่ือทดลองใชห้ลักสตูรสถานศึกษาโรงเรยีนบา้นหนองยงู	เรือ่ง	
ลกูประคบสมนุไพรสาเกตนคร	กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ีระดบัชัน้ประถมศกึษาปี
ที	่6	(2)	เพือ่ประเมนิและตดิตามผลหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรยีนบา้นหนองยงู	เรือ่ง	ลกูประคบสมนุไพร
สาเกตนคร	กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย	ีระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี	่6	กลุม่ตวัอยา่ง
ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	ผู้ปกครองของนักเรียน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	โรงเรียนบ้านหนองยูง	สำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็	เขต	1	จำานวน	40	คน	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่6	โรงเรยีนบา้น
หนองยูง	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	จำานวน	40	คน	ครูผู้สอน	จำานวน	5	
คน	คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำานวน	10	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	แบบ
สัมภาษณ์	จำานวน	15	ข้อแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	จำานวน	40	ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนก
ตั้งแต่	0.25	ถึง	1.00	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.81	และแบบสอบถามความคิดเห็นที่ครอบคลุม	3	ด้าน	

1	 นิสิตระดับปริญญาโท,	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	,	ภาควิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	 ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ	สำานักเขตพื้นที่การประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	1
1	 M.Ed.	candidate	student,	Curriculum	and	Instruction	Department	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University
2	 Assistant	Professor	Dr.	,	Department	of	Curriculum	and	Instruction,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University
3	 Supervisor,	Primary	Education	of	Mahasarakham	service	area	1



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 32 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2557

ได้แก่	ด้านตัวป้อน	(Input)	ด้านกระบวนการ	(Processes)	และด้านผลผลิต	(Product)	แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ	มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่	0.49	ถึง	0.75	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.84	สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1.	ผลการสำารวจความต้องการและความจำาเป็นในการพัฒนา	พบว่า	กลุ่มผู้ร่วมการพัฒนา	มี
ความคิดเห็นตรงกันว่ามีความต้องการที่จะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยูง	 เรื่อง	 ลูก
ประคบสมุนไพรสาเกตนคร	โดยมีความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมาก	( =4.33)	

2.	การพัฒนาโครงร่างหลักสูตรและประเมินร่างหลักสูตร	พบว่า	หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
บา้นหนองยงู	เรือ่ง	ลกูประคบสมนุไพรสาเกตนคร	กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ีระดบั
ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	หลักสูตรมีความชัดเจน	ยืดหยุ่น	มีความสำาคัญ	สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา	สามารถนำาไปปฏิบัติจริงได้	และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์	
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่	0.71-1.00	

3.	 การทดลองใช้หลักสูตร	 พบว่า	 แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ	 (E
1
/	 E

2
)	 เท่ากับ	

80.92/86.92	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้	คือ	80/80	ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้	
มีค่าเท่ากับ	0.64	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	
อยา่งมนัียสำาคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	.01	และนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจตอ่หลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรยีนบา้น
หนองยูง	เรื่อง	ลูกประคบสมุนไพรสาเกตนคร	โดยรวมมีค่าอยู่ในระดับมาก	( =	4.00)	

4.	การประเมินผลการใช้หลักสูตร

4.1	 ด้านปัจจัยนำาเข้า	 (Input)	 หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมกับผู้เรียนและระดับช่วง
ชัน้	สอดคลอ้งกบัชมุชน	ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามศกัยภาพและความสนใจสามารถจดัการเรยีนรูใ้ห้บรรลุตาม
เปา้หมายหลักสูตรได	้โดยมีผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรยีนรูท้ี่ครผูู้สอนจดัทำาขึ้น	อยูใ่น
ระดับเหมาะสมมากที่สุด	( =4.80)	

4.2	ดา้นกระบวนการ	(Process)	กระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้หลักสตูรสถานศกึษา	
กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาสามารถจัดกิจกรรมตามโครงสร้างหลักสูตร	เป็นไปตามหลักการ	จุดมุ่งหมาย	มีเนื้อหา
สาระทีเ่หมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน	เวลาทีใ่ช้สอนมคีวามเหมาะสมกบัเนือ้หา	เน้ือหามคีวามสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	กิจกรรมต่างๆ	สามารถดำาเนิน
ไปอย่างราบรื่นตามแผนการจัดการเรียนรู้	 กิจกรรมหลากหลาย	 เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญนักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมทั้งรายบุคคล	และรายกลุ่ม	มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่สร้างบรรยากาศในการเรียนที่ดี
ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน	มีการส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	จิตพิสัย	ทักษะพิสัยให้เกิด
กับผู้เรียน	ส่งผลให้นักเรียนมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย	มีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ	ส่งผล
ให้มีผลการเรียนที่เพิ่มขึ้น	และ	ครูมีความพึงพอใจมากที่สุด

4.3	ด้านผลผลิต	(Output)	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	และมีความพึงพอใจ	โดยรวมอยู่
ในระดับมาก	( =4.00)	

โดยสรุป	 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยูง	 เร่ืองลูกประคบสมุนไพร 
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สาเกตนคร	ทีพ่ฒันาขึน้	มคีวามเหมาะสมกับสถานศกึษา	ชมุชนในระดบัมาก	และควรใหช้มุชนมสีว่นรว่ม
ในการกำาหนดกจิกรรมการเรียนการสอนกำาหนดเนือ้หาสาระการวดัผลประเมนิผลและการจดักระบวนการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา	เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการ	ความถนัดและความสนใจ	สอดคล้อง
กับความต้อง	ปัญหาของชุมชน	เพื่อนักเรียนจะได้รับความรู้	ทักษะกระบวนการทำางานประสบการณ์ไป
ประยุกต์ใช้ในการดำารงชีวิตประจำาวัน	และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

คำาสำาคัญ:		 ลูกประคบสมุนไพร,	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Abstract 
Writing	a	school-based	curriculum	is	an	important	mission	of	an	educational	institution,	

and	it	should	be	carried	out	by	giving	everyone	in	the	educational	institution	opportunities	to	
participate.	Doing	so	will	help	make	learning-teaching	organization	congruent	withi	the	students’	
needs	and	with	the	problems	of	the	educational	institution	and	the	community.	The	students	
will	be	able	 to	apply	efficiently	 their	skills	and	experience	 in	 their	daily	 life.	This	research	
aimed	to:	(1)	try	out	the	school-based	curriculum	of	Ban	Nongyoong	School	on	the	topic	of	
Herbal	Compresses	of	Saket	Nakhon	in	the	Vocation	and	Technology	Learning	Strand	for	
the	6th	Grade	Students;	(2)	evaluate	and	monitor	the	results	of	the	implementation	of	the	
school-based	curriculum	of	Ban	Nongyoong	School	on	the	topic	of	Herbal	Compresses	of	
Saket	Nakhon	in	the	Vocation	and	Technology	Learning	Strand	for	the	6th	Grade	Students.

The	sample	comprised	40	parents	of	6th	grade	students	of	Ban	Nongyoong	School,	
Roi-et	Office	of	Primary	Education	Service	Area	1,	40	6th	grade	students	of	Ban	Nongyoong	
School,	Roi-et	Office	of	Primary	Education	Service	Area	1,	40,	5	teachers,	and	10	basic	
education	institution	committee	members.	The	instruments	were	composed	of	an	interview	
form	containing	15	questions,	a	 learning	achievement	 test	containing	40	questions.	The	
discrimination	power	of	the	questions	ranged	from	0.25	to	1.00,	and	the	reliability	was	0.81.	
There	was	also	a	questionnaire	asking	for	opinions	on	3	aspects:	input,	process,	and	output.	
Another	 instrument	was	a	questionnaire	on	satisfaction.	 Its	discrimination	powers	ranged	
from	0.49	to	0.75.	The	reliability	was	0.84.	The	statistics	employed	were	percentage,	mean,	
and	standard	deviation.

The	results	are	as	follows:	

1.	 The	 survey	 of	 needs	 and	 necessity	 for	 development	 revealed	 that	 the	 
developmental	 group	 agreed	 to	 develop	 a	 school-based	 curriculum	 of	 Ban	Nongyoong	
School	on	the	topic	of	Herbal	Compresses	of	Saket	Nakhon.	The	need,	on	the	whole,	was	
in	the	high	level	( =4.33).
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2.	In	the	development	and	assessment	of	the	curriculum	outline,	it	was	found	that	the	
school-based	curriculum	of	Ban	Nongyoong	School	on	the	topic	of	Herbal	Compresses	of	
Saket	Nakhon	in	the	Vocation	and	Technology	Learning	Strand	for	the	6th	Grade	Students	
was	clear,	flexible,	significant,	and	congruent	with	the	needs	of	the	educational	institution.	It	
also	can	be	put	into	practice	and	can	promote	student	desirable	characteristics.	The	structure	
and	the	content	of	the	curriculum	were	suitable	for	the	class	range	and	time.	They	were	in	
congruence	with	the	guidelines	of	learning-teaching	organization.	The	content	was	interesting	
and	the	structure	of	the	curriculum	could	bring	about	success	aimed	by	the	curriculum.	In	
terms	of	measurement	and	evaluation,	there	were	clear-cut	criteria	suitable	for	the	content	
and	 in	congruence	with	 the	 learning	objectives.	The	measurement	also	could	cover	 the	
knowledge,	the	affective	aspect,	the	process	skills	and	attitudes.	The	suitability	was	in	the	
highest	level.	The	values	of	congruence	ranged	from	0.71	to	1.00.

3.	In	the	tryout	of	the	curriculum,	it	was	found	that	the	learning	organization	plans	
had	the	efficiency	(E

1
/	E

2
)	of	80.92/86.92	which	could	meet	the	pre-set	criterion	of	80/80.	

The	effectiveness	index	of	the	learning	organization	plans	was	0.64.	The	6th	grade	students	
had	better	learning	achievement	after	learning	than	before	learning	with	statistical	significance	 
at	 the	 level	 of.01,	 and	 the	 students	were	 satisfied	with	 the	 school-based	 curriculum	 of	
Ban	Nongyoong	School	on	the	topic	of	Herbal	Compresses	of	Saket	Nakhon.	The	overall	 
satisfaction	was	in	the	high	level	( =4.00).

4.	The	evaluation	of	curriculum	implementation

4.1	On	the	aspect	of	input,	the	school-based	curriculum	was	suitable	for	the	learners	 
and	 the	 class	 range	 and	 in	 congruence	 with	 the	 community.	 The	 learners	 could	 learn	 
according	 to	 their	 own	potentiality	 and	 interest.	 Learning	can	be	organized	 to	meet	 the	 
objectives	 of	 the	 curriculum.	 The	 results	 of	 the	 evaluation	 of	 the	 quality	 of	 the	 learning	 
organization	plans	written	by	the	teachers	was	in	the	most	suitable	level	( =4.80).

4.2	 On	 the	 aspect	 of	 process	 which	 refers	 to	 the	 process	 of	 learning	 activity	 
organization	by	using	the	school-based	curriculum,	the	developmental	group	could	organize	
activities	according	 to	 the	structure	of	 the	curriculum,	principles,	and	goals.	The	content	
was	suitable	for	the	age	of	the	learners.	The	length	of	time	for	teaching	was	suitable	for	the	
content.	The	content	was	in	congruence	with	the	standard	of	the	core	curriculum	of	the	
Basic	Education	Curriculum	B.E.	2551.	Activities	were	smoothly	carried	out	according	to	the	
learning	organization	plans.	The	activities	were	various	and	they	were	learner-centered.	The	
students	carried	out	activities	individually	and	in	groups.	There	were	various	learning	sources	
and	they	created	good	learning	atmosphere	that	enhanced	the	students’	learning	process.	
There	were	activities	to	promote	virtues	and	ethics,	affective	and	psychomotor	aspects	of	the	
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students.	These	resulted	in	students’	various	bodies	of	knowledge	and	the	full	development	
of	the	students’	potentiality	in	learning.	They	also	resulted	in	increased	learning	achievements.	
And	the	teachers’	satisfaction	was	in	the	highest	level.

4.3	On	the	aspect	of	output,	the	6th	grade	students’	scores	after	learning	increased	
from	before	learning	with	statistical	significance	at	the	level	of.01,	and	the	overall	satisfaction	
was	in	the	high	level	( =4.00).

In	conclusion,	the	school-based	curriculum	of	Ban	Nongyoong	School	on	the	topic	
of	Herbal	Compresses	 of	 Saket	Nakhon	 that	 had	been	developed	was	 suitable	 for	 the	 
educational	institution	and	the	community	in	the	high	level.	Participation	of	the	community	
in	spelling	out	learning-teaching	activities,	content,	evaluation,	and	learning-teaching	process	
organization	 in	 the	educational	 institution	should	be	encouraged	 in	order	 to	 facilitate	 the	 
students	learning	so	that	they	can	learn	according	to	their	needs,	aptitudes,	and	interest,	 
and	 in	 congruence	 with	 the	 needs	 and	 problems	 of	 the	 community.	 Furthermore,	 the	 
students	 would	 gain	more	 knowledge,	 work	 process	 skills	 and	 experience	 that	 could	 
be	applied	in	their	daily	life	and	could	help	them	live	happily	with	others	in	the	society.

 

Keywords:		Herbal	Compresses,	Vocation	and	Technology	Learning	Strand

บทนำา
สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร

ท้องถ่ินข้ึนมาใช้ในการจัดการศึกษาโดยสัดส่วน
ของการใช้หลักสูตรท้องถิ่นควรมีสัดส่วนเป็น 
รอ้ยละ	70:	30	และจากการวจัิยของกรมวชิาการ	
(2545:	 23)	ที่ได้ทำาการวิจัยเรื่องภูมิปัญญาท้อง
ถ่ินกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน	ผลการวิจยัพบวา่	ผลทีเ่กดิขึน้จากการนำา
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาจัดการเรยีนการสอนน้ันทำาให้
นักเรยีนเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ	มคีวามพอใจในผล
งาน	เห็นคุณค่าในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความ
สนใจท้องถิ่นมากย่ิงขึ้นและสามารถนำาความรู้ที่
ได้รับไปช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนได้	ส่วนผล
ที่เกิดขึ้นต่อโรงเรียนพบว่า	 โรงเรียนจัดการเรียน
การสอนได้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น	 ชุมชนให้
ความร่วมมือและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน	 (กรมวิชาการ.	 2545:	
4-5)	การกำาหนดการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาจะต้องคำานึงถึงความหลากหลาย
ของท้องถิ่นซึ่งมีความแตกต่างกัน	 ทั้งทางด้านสิ่ง
แวดล้อมทางธรรมชาติ	 ด้านเศรษฐกิจและสังคม	
โดยผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาในแต่ละท้องถิ่น	
ควรจะต้องพิจารณาในการปรับรายละเอียดของ
หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น	 โดย
การจัดทำาและพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถ่ิน	 เพื่อ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิตในสังคมของตนเองในท้อง
ถิ่นอย่างลึกซึ้ง	 เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาพัฒนา
ชวีติ	อาชพี	เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิน่ตนเอง
ได้	 พร้อมกับส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท้ัง
ด้านการเสริมสร้างความรู้ความสามารถ	 ทักษะ
พื้นฐานที่จำาเป็นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง	
ได้พบเห็น	ได้สัมผัส	ได้ปฏิบัติจริงและให้สังคมใน
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ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ปัญหาพัฒนา
ชวีติ	เศรษฐกิจและสงัคม	ได้ยึดเปน็อาชีพฝกึปฏิบตัิ
งานอย่างแท้จริง	 ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 พุทธศักราช	 2551	
ที่กล่าวไว้ว่า	 การศึกษาในปัจจุบันได้ให้ความ
สำาคัญกับองค์ความรู้ที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียน	ที่เรียกว่า
ทรัพยากรในท้องถิ่นหรือชุมชนมากขึ้น	ซึ่งแนวคิด
น้ีมาจากความเชื่อที่ว่า	 ผู้เรียนย่อมเรียนรู้ได้ดีใน
สิง่ทีอ่ยูใ่กลตั้ว	ซึง่สอดคลอ้งกบัสภาพชีวติจรงิและ
ไดล้งมอืปฏบิติัจริง	เพราะสิง่เหล่านีม้คีณุค่าและมี
ความหมายต่อผู้เรียนยิ่งกว่า	 สิ่งที่ครูบอกให้อ่าน
หรือท่องจำาจากตำาราเรียน	 โรงเรียนบ้านหนองยูง	
(โรงเรียนบ้านหนองยูง.	 2551:	 21)	 ตั้งอยู่ใกล้
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัดร.	 อยเอ็ด	 ใน
วันเสาร์-อาทิตย์	 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ได้ไปเรียน
วิชานวดนวดแผนไทย	จึงทำาให้นักเรียนได้ติดตาม
ผู้ปกครองไปเรียนด้วย	ทำาให้นักเรียนได้เกิดความ
รู้และทักษะในการนวดไปพร้อมกับผู้ปกครอง	แต่
ดว้ยวยัของนักเรยีนในบางคร้ังอาจไมส่ามารถนวด
ไดด้เีทา่ทีค่วร	ผูว้จิยัจงึได้สนใจและคิดวา่น่าจะเปน็
ประโยชน์แก่นักเรียนและชุมชน	โดยให้นักเรียนได้
ทำาและฝึกปฏิบัติ	 และพวกเขาสามารถนำาไปเป็น
อาชีพเสริมได้ในเวลาที่ผู้ปกครองไปนวด	นักเรียน
ก็สามารถเสริมด้วยการประคบสมุนไพร	 ซึ่งพื้นที่
หมู่บ้านหนองยูง	 และหมู่บ้านในเขตบริการของ
โรงเรียนบ้านหนองยูง	ชาวบ้านนิยมปลูกสมุนไพร
เพื่อใช้เอง	ที่นิยมปลูกกันมากคือ	ไพร	ซึ่งเป็นส่วน
ประกอบหลักของลกูประคบสมนุไพร	และหมูบ่า้น
หนองยงู	เปน็หมูบ่า้นในจงัหวดัร.	อยเอด็	เปน็เมอืง
สาเกตนครในอดีต	สาเกตนครมคีวามเจริญรุง่เรอืง
สูงสุดสมัยพญาสุริยวงศา	ซึ่งในครั้งอดีตได้มีเนื้อที่
สำาหรับปลูกต้นไม้แบ่งตามวรรณคดี	 เช่น	 เรื่อง 
พระเวสสันดร.	ลิลิตพระลอ	ลิลิตตะเบงพ่าย	ลาน
พทุธประวตั	ิฯลฯ	นอกจากน้ียังมสีมนุไพรแยกตาม
สรรพคณุ	บรเิวณสวนมสีภาพภมูปิระเทศสวยงาม	
ผู้วิจัยจึงได้ใช้ชื่อ	“ลูกประคบสมุนไพรสาเกตนคร”	

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
ประสบผลสำาเร็จ	 จะต้องตรงกับความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น	 และตรงกับคุณภาพ
ของผู้ เรียน	 ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 ตลอดจนการ
ปฏิรูปการศึกษา	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
พฒันาหลกัสูตรสถานศกึษาโรงเรยีนบา้นหนองยงู	 
เรื่องลูกประคบสมุนไพรสาเกตนคร	 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ระดับ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 6	 โรงเรียนบ้านหนองยูง	 
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำาวันของนักเรียน
ในท้องถิ่น	 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและ 
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น	 อันจะนำาไปสู่การ
รักวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองยูง	 เรื่อง	 ลูกประคบสมุนไพร
สาเกตนคร	กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ
เทคโนโลยี	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	6	

1.1	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนตามหลักสูตร

1.2	เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีน
ต่อกิจกรรมการเรียนตามหลักสูตร

2.	 เพื่อประเมินและติดตามผลหลักสูตร
สถานศึกษา	 โรงเรียนบ้านหนองยูง	 เรื่อง	 ลูก
ประคบสมุนไพรสาเกตนคร	 กลุ่มสาระการเรียน
รู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่	6

วิธีดำาเนินการวิจัย

1.	ประชากร	ได้แก่

1.1	 ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนบ้านหนองยูง	 สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	
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จำานวน	40	คน

1.2	 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	
โรงเรียนบ้านหนองยูง	 สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1จำานวน	50	คน

1.3	 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี	 โรงเรียนบ้านหนองยูง	
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็	
เขต	1	จำานวน	5	คน

1.4	 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน	จำานวน	10	คน

2.	กลุ่มตัวอย่าง

2.1	 ผู้ปกครองของนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนบ้านหนองยูง	 สำานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	
จำานวน	40	คน

2.2	 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	
โรงเรียนบ้านหนองยูง	 สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1จำานวน	40	คน	
ได้มาจากการสุ่มแบบง่าย

2.3	 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี	 โรงเรียนบ้านหนองยูง	
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็	
เขต	1	จำานวน	5	คน

2.4	 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน	จำานวน	10	คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ตอนที่	 1	 การสำารวจความต้องการและ
ความจำาเป็นในการพัฒนาหลักสูตร

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	
ได้แก่	 แบบสอบถามความต้องการและความ
จำาเปน็ในการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรยีน
บ้านหนองยงู	เรือ่ง	ลกูประคบสมนุไพรสาเกตนคร	
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า	5	ระดับ	แบ่งเป็น	2	ตอน	ตอนที่	1	
เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป	และตอนที่	2	เป็น
แบบสอบถามความต้องการและความจำาเป็นใน
การพัฒนาหลักสูตร

ตอนที	่2	ขัน้พฒันาโครงรา่งหลกัสตูรและ
ประเมินร่างหลักสูตร

2.1	แบบสัมภาษณ์

2.2	 แบบประเมินโครงร่างของหลักสูตร
สถานศึกษา

ตอนที่	3	การทดลองใช้หลักสูตร

3.1	แผนการจดัการเรียนรู	้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	

เรื่อง	ลูกประคบสมุนไพรสาเกตนคร

3.2	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

3.3	 แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความ
เหมาะสมของกระบวนการ

3.4	 แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

ขั้นตอนการวิจัย

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
บา้นหนองยงู	เรือ่ง	ลกูประคบสมนุไพรสาเกตนคร	
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 เป็นการศึกษาใน
ลกัษณะของการวจิยัและพฒันา	โดยมขีัน้ตอนการ
ดำาเนินงานตามลำาดับหัวข้อดังต่อไปนี้

1.	ตอนที	่1	การสำารวจความตอ้งการและ
ความจำาเป็นในการพัฒนาหลักสูตร

2.	ตอนที	่2	การพฒันาโครงรา่งหลกัสตูร
และประเมินร่างหลักสูตร

3.	ตอนที่	3	การทดลองใช้หลักสูตร
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4.	ตอนที่	4	การประเมินการใช้หลักสูตร

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.	 วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรู้	 ตามหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยูง	เรือ่ง	ลกูประคบสมนุไพรสา
เกตนคร	ทีส่รา้งขึน้	โดยใช้สตูรของ	กดูแมน,	เฟลค
เทอร์และชไนเดอร์	(ไชยยศ	เรืองสุวรรณ.	2547:	
13	 ;	 อ้างอิงมาจาก	Goodman,	 Flecther	 and	
Schneider.	1980:	30-34)	

2.	 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน	 ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยูง	 เรื่อง	
ลกูประคบสมนุไพรสาเกตนคร	ท่ีพัฒนาขึน้ระหวา่ง
ก่อนเรียนและหลังเรียน	โดยใช้สถิติทดสอบ	t-test	
(Dependent	Samples)	

3.	 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยูง	
เรื่อง	ลูกประคบสมุนไพรสาเกตนคร	

4.	 วิเคราะห์ความพึงพอใจของครูที่นำา
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยูง	 เรื่อง	
ลกูประคบสมนุไพรสาเกตนคร	ไปใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนด้วยแบบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น
ทางการที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นแบบเรียงความ

ผลการวิจัย
1.	การทดลองใช้หลักสูตร	พบว่า

1.1	 แผนการจัดการเรียนรู้	 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 เรื่อง	ลูก
ประคบสมนุไพรสาเกตนคร	ชัน้ประถมศกึษาปทีี	่6	
มีประสิทธิภาพ	(E

1
/	E

2
)	เท่ากับ	80.92/86.92	

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้	คือ	80/80	

1.2	ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดัการ
เรียนรู้	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	 และ
เทคโนโลยี	 เรื่อง	 ลูกประคบสมุนไพรสาเกตนคร	
มีค่าเท่ากับ	0.64

ตาราง 1	 ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้	เรื่อง	ลูกประคบสมุนไพรสาเกตนคร

จำานวนนักเรียน
ผลรวมของคะแนน

ดัชนีประสิทธิผล
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน

40 922 1,356 0.64

จากตาราง	1	พบวา่	ดัชนปีระสทิธผิลของ
แผนการจัดการเรียนรู้	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี	เรือ่ง	ลกูประคบสมนุไพร
สาเกตนคร	มีค่าเท่ากับ	0.64	แสดงว่า	นักเรียนมี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพ่ิมขึน้รอ้ยละ	64.00

1.3	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่
เรยีนดว้ยหลักสตูรสถานศกึษาโรงเรยีนบา้นหนอง
ยูง	 เรื่อง	 ลูกประคบสมุนไพรสาเกตนคร	 มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
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จากตาราง	2	พบว่า	นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่	 6	 ที่เรียนด้วยหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยูง	 เรื่อง	 ลูกประคบสมุนไพร
สาเกตนคร	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ	.01

1.4	นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจตอ่หลกัสูตร
สถานศกึษาโรงเรยีนบา้นหนองยงู	เรือ่ง	ลกูประคบ
สมุนไพรสาเกตนคร	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชพีและเทคโนโลย	ีระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี	่6	
โดยรวมมีค่าอยู่ในระดับมาก	( =4.00)	

ตาราง 2	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

ผลสัมฤทธิ์ N คะแนนเต็ม S.D. t p

ก่อนเรียน

หลังเรียน

40

40

40

40

23	.05

34.77

0.92

0.80
37.64 .000

ตาราง 3	 คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และระดับของความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่	 6	 ต่อหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยูง	 เรื่อง	 ลูกประคบสมุนไพร 
สาเกตนคร	

รายการประเมิน S
ระดับ

ความพึงพอใจ

1.	เนื้อหาที่เรียนมีความยากง่ายพอเหมาะกับการเรียนรู้ 4.36 0.59 มาก

2.	เนื้อหาที่เรียนเป็นเรื่องที่ชอบ	รู้สึกสนุกและเพลิดเพลิน 4.02 0.54 มาก

3.	มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง 3.91 0.53 มาก

4.	เรื่องที่เรียนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวัน 3.82 0.51 มาก

5.	ความรู้ที่ได้รับเป็นเรื่องที่นำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ 3.64 0.49 มาก

6.	มีความสนุกสนานกับการร่วมกิจกรรมในชั่วโมงเรียน 4.51 0.60 มาก

7.	นักเรียนรู้สึกกระตือรือร้นเมื่อทำากิจกรรมการเรียน 4.03 0.54 มาก

8.	รู้สึกภูมิใจมากเมื่อตอบคำาถามได้ถูกต้อง 4.25 0.57 มาก
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รายการประเมิน S
ระดับ

ความพึงพอใจ

9.	พอใจที่สามารถตรวจสอบคำาถามด้วยตนเอง 3.56 0.48 มาก

10.	ได้ฝึกทักษะกระบวนการปฎิบัติอย่างมั่นใจ 3.68 0.49 มาก

11.	การเรียนโดยใช้กระบวนการปฏิบัติเร้าความสนใจมาก 4.65 0.62 มากที่สุด

12.	การเรียนรู้ทีละน้อยทำาให้เข้าใจได้ดีและไม่เบื่อหน่าย 4.01 0.54 มาก

13.	ภูมิใจที่ได้เรียนโดยหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
	บ้านหนองยูง	เรื่อง	ลูกประคบสมุนไพรสาเกตนคร

3.84 0.52
มาก

14.	หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยูง	
	เรื่อง	ลูกประคบสมุนไพรสาเกตนคร	ทำาให้
	ประสบความสำาเร็จในการเรียนรู้

3.85 0.52
มาก

15.	เป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณค่า 4.13 0.55 มาก

16.	นักเรียนมีโอกาสทราบคะแนนของแบบฝึกหัดทันที 4.16 0.56 มาก

17.	คุณครูมีวิธีการทดสอบที่น่าสนใจ 3.95 0.53 มาก

18.	เมื่อมีการทดสอบย่อยท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
	นักเรียนพอใจมาก	

3.95 0.53
มาก

19.	มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการจากการเรียน
	ด้วยหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยูง	
	เรื่อง	ลูกประคบสมุนไพรสาเกตนคร

3.67 0.49 มาก

20.	วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนทำาให้ทราบความก้าวหน้า 4.00 0.54 มาก

โดยรวม 4.00 0.84 มาก

จากตาราง	 3	 พบว่า	 คะแนนเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรสถาน
ศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยูง	 เรื่อง	 ลูกประคบ
สมุนไพรสาเกตนคร	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชพีและเทคโนโลย	ีระดบัช้ันประถมศกึษาปทีี	่6	
โดยรวมมีค่าอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย	4.00)	ข้อ
ที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ	 การเรียน
โดยใช้กระบวนการปฏิบัติเร้าความสนใจมาก	(ค่า
เฉลี่ย	4.65)	รองลงมา	คือ	มีความสนุกสนานกับ
การร่วมกิจกรรมในชั่วโมงเรียน	 (ค่าเฉลี่ย	 4.51)	
นอกจากนั้นอยู่ในระดับมาก

ส่วนข้อค้นพบจากการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยูง    เรื่อง	 ลูก
ประคบสมุนไพรสาเกตนคร    กลุ่มสาระการเรียน
รู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  	 ระดับช้ันประถม
ศึกษาปีที่	6	ผู้วิจัยได้สรุปได้ดังนี้   ประเด็นที่เป็น
อุปสรรคปัญหา	 คือ	 ความร่วมมือระหว่างสถาน
ศกึษาและชมุชน	ในการจดัการเรยีนการสอนอยา่ง
จริง	ประเด็นที่เป็นแนวทางการแก้ปัญหา	คือ	การ
จัดกิจกรรมระหว่างชุมชนและโรงเรียน	 และการ
จัดการงบประมาณของโรงเรียนให้ชุมชนได้สร้าง
ความร่วมมือกัน	 ประเด็นที่เป็นองค์ความรู้ใหม่	
คือ	 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน
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หนองยูง    เร่ือง	 ลูกประคบสมุนไพรสาเกตนคร	
ซึ่งได้บรรจุไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี	 มีการจัดการเรียนการสอน
อย่างจริงจัง	 และต่อเนื่อง	 ประเด็นที่เป็นจุดเด่น	
คือ	 สามารถนำาองค์ความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ	
หรือสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียนได้	 ประเด็นที่
เป็นเกี่ยวกับการนำาประโยชน์ไปใช้กับบุคลากรคือ	
บุคลากรสามารถนำาหลักสูตรไปจัดการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี	 และเผยแพร่ต่อไปได้	 ประเด็นที่เป็น
เกี่ยวกับสถานศึกษา	คือ	สถานศึกษาใช้หลักสูตร
น้ีเปน็ต้นแบบเพือ่ขยายผลไปสูส่าระการเรยีนรู้อืน่
ได	้ประเดน็ท่ีเปน็เกีย่วกบัหนว่ยงานทางการศกึษา	
คือ	หน่วยงานทางการศึกษาให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณใหส้ถานศกึษาไดพ้ฒันาหลกัสตูรเพิม่
เติมจากหลกัสตูรแกนกลางได้	ประเด็นทีเ่ปน็เกีย่ว
กบัชมุชน	คอื	ชมุชนให้ความรว่มมอืกบัสถานศกึษา	
สามารถนำาหลกัสตูรทีพ่ฒันาไปใช้ในการประกอบ
อาชีพหรือจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมต่อไปได้

อภิปรายผล
1.	 การสำารวจความต้องการและความ

จำาเป็นในการพัฒนา	พบว่า	กลุ่มผู้ร่วมการพัฒนา	
มีความคิดเห็นตรงกันว่ามีความต้องการที่จะ
พฒันาหลกัสูตรสถานศกึษาโรงเรยีนบา้นหนองยงู	
เรื่อง	 ลูกประคบสมุนไพรสาเกตนคร	 โดยมีความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก	 โดยรวมมีค่าเฉล่ียรวม
เทา่กับ	4.33	คดิเปน็รอ้ยละ	80.86	ทัง้นีอ้าจเนือ่ง
มาจากหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นในครั้ง
น้ี	 มีกระบวนการศึกษาข้อมูลด้านความต้องการ
และความจำาเป็นพื้นฐานจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา	 ครู	 นักเรียน	 และผู้เกี่ยวข้องนอก
โรงเรียน	 ซ่ึงเห็นว่าเป็นข้อมูลสำาคัญที่มีประโยชน์
ต่อการวิเคราะห์เง่ือนไข	 และปัจจัยที่นำาไปสู่การ
ออกแบบหลักสูตรที่ครอบคลุมองค์ประกอบของ

หลักสูตรอย่างมีคุณภาพ	เพราะกลุ่มผู้ร่วมพัฒนา
ทัง้หมดมีความเหน็ตรงกนัวา่	การพฒันาหลักสตูร
สถานศึกษา	 เรื่อง	 ลูกประคบสมุนไพรสาเกตนค
รมีประโยชน์ต่อผู้เรียน	 มีความพึงพอใจที่จะให้มี
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	เรื่อง	ลูกประคบ
สมุนไพรสาเกตนคร	 และต้องการรับความรู้เกี่ยว
กับการผลิตลูกประคบสมุนไพรสาเกตนคร	 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ปิ่นอนงค์	 พะนิจรัมย์	
(2554:	219)	ไดศ้กึษาการพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่	 
เรื่อง	 การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง	 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	
สำาหรับนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่4	ผลการศึกษา
พบว่า	 ความต้องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของ
ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	 และมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียนสูงขึ้น

2.	 การพัฒนาโครงร่างหลักสูตรและ
ประเมนิรา่งหลกัสตูร	พบวา่	หลกัสูตรสถานศกึษา
โรงเรยีนบา้นหนองยงู	เรือ่ง	ลกูประคบสมนุไพรสา
เกตนคร	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	6	หลักสูตร
มีความชัดเจน	ยืดหยุ่น	มีความสำาคัญ	สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานศึกษา	 สามารถนำา
ไปปฏิบัติจริงได้	 และส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
รู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 มีความเหมาะ
สมอยู่ในระดับมากที่สุด	 มีค่าความสอดคล้อง
ตั้งแต่	 0.71-1.00	 ทั้งนี้เป็นเพราะกระบวนการ
สรา้งหลกัสตูรครัง้นี	้เริม่จากการศกึษาปญัหาและ
ความตอ้งการของของผูท้ีเ่กีย่วข้อง	ไดแ้ก	่ผูบ้รหิาร	
ครู	นักเรียน	และชุมชนอัน	 ได้แก่	 ผู้ปกครองของ
นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน	 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำาหรับนำาไปกำาหนด
เป็นวัตถุประสงค์และเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่
ครเูปน็ผูม้ส่ีวนรว่มในการกำาหนดและเลอืกเนือ้หา
สาระของหลักสูตรที่สร้างขึ้น	 สอดคล้องกับธำารง	
บัวศร	ี (2542:	 8-9)	 ท่ีได้กำาหนดองค์ประกอบท่ี
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สำาคญัของหลกัสตูร	ไวว้า่ประกอบด้วยเปา้ประสงค์
และนโยบายการศึกษา	จุดหมายของหลักสูตร	รูป
แบบและโครงสร้างหลักสูตรจุดประสงค์ของวิชา
เน้ือหา	จดุประสงคข์องการเรยีนรู	้ยุทธศาสตรก์าร
เรียนการสอน	การประเมินผล	และวัสดุหลักสูตร
และสื่อการเรียนการสอน	 นอกจากนี้การพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นดังกล่าวน้ีได้ดำาเนินการตาม
กระบวนการการวจิยัและพฒันาอยา่งมรีะบบและ
เป็นขั้นตอนตามกระบวนการพัฒนา	

3.	การทดลองใช้หลักสูตร	พบว่า

3.1	 แผนการจัดการเรียนรู้	 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 เรื่อง	ลูก
ประคบสมนุไพรสาเกตนคร	ช้ันประถมศกึษาปทีี	่6	
มีประสิทธิภาพ	(E 1/E 2 )	เท่ากับ	80.92/86.92	
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้	คือ	80/80	ที่กำาหนด
ไว้	 ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากหลักสูตร	 ที่พัฒนาขึ้น
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียน
ท่ีหลากหลาย	 ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน	
เน้นการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง	มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้	และร่วมกันหาข้อสรุป	มีการเสริมแรงจูงใจ
จากการชมเชย	ผู้เรียนกล้าแสดงออก	มีความเชื่อ
ม่ันในตนเอง	 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้นำาแผนการ
จัดการเรียนการสอนเสนอผู้เช่ียวชาญเพ่ือตรวจ
สอบความถูกต้อง	 เหมาะสม	 ความสอดคล้อง
ของจุดประสงค์การเรียนรู้เพ่ือให้แผนการเรียนรู้	
มีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะสม	 และนำาไป
ทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง	 ซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างแล้วนำากลับมาปรับปรุงข้อบกพร่องก่อน
การสอนจรงิจงึทำาให้แผนการเรียนรูม้ปีระสทิธภิาพ	
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของปิ่นอนงค์	 พะ
นิจรัมย์	 (2554:	 146	 -	 147)	 ได้ศึกษาพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น	 เรื่อง	 การออกแบบผลิตภัณฑ์
ผ้าพื้นเมือง	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี	สำาหรับ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ผล
การวิจัยพบว่า	 มีประสิทธิภาพของหลักสูตรท้อง

ถิ่นท่ีสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึน	
โดยการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ	 (E

1
)	

และประสิทธิภาพของผลลัพธ์	 (E
2
)	 ได้เท่ากับ	

84.03/85.00	

3.2	 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดการเรียนรู้	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี	 เรื่อง	 ลูกประคบสมุนไพรสาเก
ตนคร	มีค่าเท่ากับ	0.64	ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตร
สถานศึกษา	 เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพผลการ
ประเมนิความสอดคลอ้งจากครผูู้ร่วมพฒันาและผู้
เชีย่วชาญอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก	ดงันัน้	เมือ่นำา
สาระสำาคญัและรายละเอยีดตามขอบขา่ยหลกัสตูร
ดังกล่าวมาออกแบบเป็นแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียน	 สำาหรับนำาไปใช้จริงกับนักเรียนก็ย่อมจะส่ง
ผลให้หลักสูตรโรงเรียนมีประสิทธิภาพและดัชนี
ประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง	 ซึ่งเมื่อพิจารณาราย
ละเอยีดของกจิกรรมการเรยีนแตล่ะแผนแลว้	เหน็
ว่า	 เป็นกิจกรรมการเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง	 ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่ม
เติมจากแหล่งเรียนที่หลากหลาย	ได้มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในห้อง	 มีการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 สอดคล้องกับความ
สามารถ	 ความถนัด	 ความต้องการและบริบท
แวดลอ้มในสถานการณจ์รงิ	และสง่ผลใหห้ลกัสตูร
โรงเรียนมีดัชนีประสิทธิผลเป็นไปตามเกณฑ์และ
มีคุณภาพอยู่ในระดับค่อนข้างสูง	 ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ	ปิ่นอนงค์	พะนิจรัมย์	(2554:	
146	-	147)	ไดศ้กึษาพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่	เรือ่ง	
การออกแบบผลติภณัฑผ์า้พืน้เมอืง	กลุม่สาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 สำาหรับ	 ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 ผลการวิจัยพบว่า	 มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลของหลักสูตรท้องถิ่น	 ที่สอนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้	มีค่าเท่ากับ	0.71	

3.3	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่
เรยีนดว้ยหลักสตูรสถานศกึษาโรงเรยีนบา้นหนอง
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ยูง	 เรื่อง	 ลูกประคบสมุนไพรสาเกตนคร	 มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 ท้ังน้ีเป็น
เพราะหลักสูตรสถานศึกษา	 มีกระบวนการสร้าง	
และพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนเหมาะสมโดยการ
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหลักสูตร	
สร้างหลักสูตรแล้วจัดทำาเป็นคำาอธิบายรายวิชา
กำาหนดผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้	หน่วยการ
เรียนรู้	 กำาหนดจุดประสงค์	 การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้	 การวัดผลและการประเมินผล	 มีกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบขั้นตอนสู่การปฏิบัติ
จริงตามลำาดับโดยเน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ	 มุ่งให้
นักเรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้และคำาตอบด้วย
ตนเอง	 ใช้สื่อ	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่
มีอยู่ในท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 และมีการ
ประเมินจากสภาพที่แท้จริง	 ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้
ประสบการณต์รงทีส่อดคลอ้งกบัชีวติจรงิ	นกัเรยีน
ไดล้งมือปฏิบัติจนค้นพบความสามารถ	ความถนดั	
และวิธีการเรียนรู้ของตนเอง	นักเรียนได้ฝึกทักษะ
การคิด	 การแก้ปัญหา	 ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม	
จริยธรรม	 และค่านิยมอย่างต่อเนื่อง	 สามารถนำา
ความรู้มาใช้ในชีวิตประจำาวันได้	 (นิคม	 ชมภูหลง.	
2542:	8)	จงึส่งผลใหน้กัเรียนมผีลการเรียนรูห้ลัง
เรียนสูงขึ้น.	

3.4	นักเรยีนมคีวามพึงพอใจตอ่หลกัสูตร
สถานศกึษาโรงเรยีนบา้นหนองยูง	เรือ่ง	ลกูประคบ
สมุนไพรสาเกตนคร	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชพีและเทคโนโลย	ีระดบัช้ันประถมศกึษาปทีี	่6	
มีคา่อยูใ่นระดบัมาก	โดยรวมมคีา่เฉล่ียรวมเทา่กบั	
4.00	 ทั้งนี้เป็นเพราะแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา	 มีกระบวนการสร้าง	 และ
พัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนเหมาะสม	 โดยการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหลักสูตร	 สร้าง
หลกัสตูรแลว้จดัทำาเปน็คำาอธิบายรายวชิา	กำาหนด

ผลการเรียนรูส้าระการเรียนรู	้หนว่ยการเรยีนรู	้จดุ
ประสงค	์การจดักจิกรรมการเรยีนรู	้การวดัผลและ
การประเมินผล	 มีกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบขั้นตอนสู่การปฏิบัติจริงตามลำาดับโดยเน้น
นักเรียนเป็นสำาคัญ	 มุ่งให้นักเรียนเป็นผู้แสวงหา
ความรู้และคำาตอบด้วยตนเอง	 ใช้สื่อ	 ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด	 และมีการประเมินจากสภาพ
ที่แท้จริง	 ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงที่
สอดคล้องกับชีวิตจริง	 สามารถนำาความรู้มาใช้ใน
ชีวิตประจำาวันได้	(นิคม	ชมภูหลง.	2542:	8)	จึง
ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่
ในระดับมากที่สุด	

ข้อเสนอแนะ
1.	ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจัิยไปใช้

1.1	 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลย	ีเรือ่ง	ลกูประคบสมนุไพร
สาเกตนคร	ชัน้ประถมศึกษาปทีี	่1	สามารถพฒันา
หลักสูตรในเนื้อหาสาระอ่ืนๆ	 ได้นอกเหนือจาก
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	เรื่อง	ลูกประคบ
สมุนไพรสาเกตนคร	และสามารถพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้	หลักสูตรสถานศึกษาได้

2.	ข้อเสนอสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

2.1	 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศกึษา	ทีโ่รงเรยีนสรา้งขึน้และแผนการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆ	ด้วย

2.2	ควรมีการเปรียบเทียบการวิจัยเกี่ยว
กบัการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา	กบัการพฒันา
กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาในสาระ
การเรยีนรูอ้ืน่ๆ	กบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่
พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน	
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ1)	 ศึกษาสภาพการดำาเนินงานตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 2)	 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำาเนินงานตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 กลุ่มตัวอย่างวิจัย	 ได้แก่	 บุคลากรสายวิชาการ	 จำานวน	 151	 คน	 และ
บุคลากรสายสนับสนุน	จำานวน	113	คน	รวมจำานวน	264	คน	โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น	 
	 (Probability	 Sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม	 มาตราส่วนประมาณ
ค่า	 5	 ระดับ	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	 
ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 สภาพการดำาเนินงานตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2)	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำาเนินงานตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 ได้แก่	 1)	 การติดต่อสื่อสารของผู้บริหาร	 (X4)	 2)	 การบริหารงานตามหลัก 
ธรรมมาภิบาล	(X2)	และ	3)	กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	(X3)	โดยมีประสิทธิภาพ
การทำานายได้ร้อยละ	70.60	(R2	=.706)	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	สามารถสร้างสมการณ์
พยากรณ์ได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ	Ŷ	=.608+.335	X
4
+.262	X

2
+.228	X

3

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน	ZŶ	=.386	ZX4
+.276Z

X2
+.243Z

X3
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Abstract
The	 purposes	 of	 this	 research	 were:	 1)	 to	 study	 of	 implementation	 standards	 

institution,	loei	rajabhat	university	2)	to	study	factors	affecting	of	implementation	standards	
institution,loei	rajabhat	university	The	sample	for	this	Probability	Sampling	of	the	study	con-
sisted	of	264	was	faculty	member	151	and	academic	supporting	staff	113.	The	instrument	
for	data	collection	was	a	five	rating	scale	questionnaire.	Data	were	analyzed	using	statistics,	
mean,	standard	deviation,	and	Multiple	Regression	analyzed	The	results	were	as	follows:	
1)	The	study	of	implementation	standards	institution,	loei	rajabhat	university	was	holistically	
rated	at	a	high	level.	2)	The	study	factors	affecting	of	implementation	1)	Communication	(X4)	
2)	Good	Governance	(X2)	and	3)	Internal	Quality	Assurance	(X3)	was	70.60	(R2	=.706)	
percents.	statistical	significance	at.01	The	construction	of	regressive	equation	in	raw	and	
standard	scores	were:	

Predictive	equation	in	raw	score	Ŷ	=.608+.335	X
4
+.262	X

2
+.228	X

3

Predictive	equation	in	standard	scores	ZŶ	=.386	ZX4
+.276Z

X2
+.243Z

X3

Keywords:		Factors	Affecting	of	Implementation/Standards	Institutions

บทนำา 
ตามที่มาตรา	 34	 แห่งพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2542	 แก้ไขเพิ่มเติม	
(ฉบับที่	 2)	พ.ศ.2545	กำาหนดให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษา
ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษา
แห่งชาติโดยคำานึงถึงความเป็นอิสระและความ
เป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
ระดับปริญญา	 ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
สถานศึกษาแต่ละแห่งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
(สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.	 2554:	
126)	 สถาบันอุดมศึกษา	 เป็นหน่วยงานที่สำาคัญ
ยิ่งต่อการผลักดันเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของประเทศโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ดำาเนินการจัดทำามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
เพือ่นำาไปสูก่ารพฒันาสถาบนัอดุมศกึษาตามกลุม่

สถาบันที่มีปรัชญา	 วัตถุประสงค์	 และพันธกิจใน
การจัดตั้งที่แตกต่างกัน	เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล	 โดยอาศัยอำานาจตามความใน
มาตรา	 8	 และมาตรา	 16	 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.	
2546	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดย
คำาแนะนำาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 ได้
ประกาศมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา	ลงวันที่	24	
กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2554	ประกอบด้วยมาตรฐาน	2	
ด้าน	 ดังนี้	 1)	 มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา	2)	มาตรฐานด้านการ
ดำาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา	
โดยกำาหนดเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว	 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี	 พ.ศ.	 2565	 คือ	
การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย	 เพื่อผลิต
และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว
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สำาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม	 เพื่อ
เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน 
โลกาภิวัตน์	 สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้อง
ถ่ินไทย	โดยใชก้ลไกของธรรมาภบิาล	การเงิน	การ
กำากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษา	

บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ	
ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ	 และ
เป็นไปตามบทบัญญัติ	 “ปรัชญาการอุดมศึกษา
ไทย”เพื่อให้มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาไทย	
มีปรัชญา	เป้าหมาย	วัตถุประสงค์	แนวทางในการ
บริหารจัดการ	 และการดำาเนินงานตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาเพื่อมุ่งผลิต
บัณฑิตทุกระดับให้ได้รับคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับ
ในระบบการอุดมศึกษาที่เป็นสากลมีระบบของ
สถานศึกษาในการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล	 ตรงกับความต้องการและความคาด
หวังของประเทศของผู้ประกอบการที่มีความ
แตกต่างและหลากหลาย	 ให้มีวัฒนธรรมและ
อารยธรรมที่เป็นสากล	 อาทิ	 การรักษาระเบียบ
วินัย	 การให้เกียรติผู้อื่น	 การตรงต่อเวลามีความ
ซื่อสัตย์สุจริต	 มีความโอบอ้อมอารี	 สามารถ
ทำางานได้ทั้งเป็นผู้นำาและผู้ตาม	 ตามสถานการณ์
ท่ีเหมาะสมเป็นตัวอย่างอันดีของสังคม	 และ
ประจกัษใ์นคณุคา่ของสิง่เหลา่นีว้า่	เปน็สญัลักษณ์
ของผู้พัฒนาและสร้างสรรค์	 อันเป็นฐานสำาคัญ
ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ	
(สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.	 2552:	
3)	 นอกจากนี้สุเมธ	 แย้มนุ่น	 (2555:	 39)	 ได้
กล่าววา่	หากอุดมศกึษาจะเปน็หัวขบวนขบัเคลือ่น
คุณภาพอุดมศึกษา	 จึงต้องให้ความสำาคัญกับ
คุณภาพการศึกษาให้มากขึ้น	 หากไม่มีคุณภาพ
ก็จะส่งผลกระทบต่อการศึกษาในระดับล่าง	
สำาหรับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในระบบอุดมศึกษา
ในปจัจบุนั	พบวา่กระบวนการคัดเลอืกนักศึกษายงั

ไม่สามารถคัดสรรคุณภาพได้	กล่าวคือ	การกำากับ
ในมหาวทิยาลยั	การกำากบัในคณะการศกึษา	หาก
ต่ำากวา่เกณฑม์าตรฐานจะสง่ผลใหผ้ลติบณัฑติดอ้ย
คุณภาพ	 เนื่องจากค่านิยมของสังคมต้องการใบ
ปริญญามากกว่าความรู้ความสามารถที่ใช้ในการ
พัฒนา	 เกิดการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา	
และปัญหาด้านบุคลากรที่ทำางานในมหาวิทยาลัย	
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณไม่ได้สะท้อนให้
เห็นถึงเจตนารมณ์ในการสร้างคุณภาพหรือ
เจตนารมณ์ของการกำาหนดนโยบายอย่างแท้จริง	
แต่สะท้อนให้เห็นถึงความสนิทสนมระหว่างผู้
บริหารมหาวิทยาลัยกับสำานักงบประมาณ	 ส่งผล
ให้บางมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณมากกว่า
มหาวิทยาลัยอื่นๆ	 โดยไม่มีสาเหตุหรือคำาตอบที่
ชดัเจน	ซึง่หากยงัไมม่กีารวางระเบยีบเร่ืองดงักลา่ว	
ความหมายของคำาว่าคุณภาพก็ยังคงซับซ้อนและ
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ	ได้	

สถาบนัอดุมศกึษาหลายแหง่มกีารพฒันา
และขยายตัวเชิงปริมาณมากเกินไปจนทำาให้เกิด
ความวิตกในเรื่องคุณภาพ	 ซึ่งสาเหตุที่ทำาให้เกิด
การขยายตวัดงักล่าว	ภาวชิ	ทองโรจน	์(2555:	37)	
ไดก้ลา่ววา่	สว่นหนึง่เปน็เพราะสถาบนัอดุมศกึษา
ต้องการนักศึกษาเพียงเพื่อเพิ่มรายได้	 เพียงราย
ได้จากภาครัฐทางเดียวไม่เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการ	 ทำาให้ระบบการจัดการคุณภาพการศึกษา
ภายในมีมาตรฐานน้อยเกินไป	 กลายเป็นการ
กำาหนดให้สภามหาวิทยาลัยบริหารจัดการ	 หาก
รัฐบาลไม่ใช้อำานาจตามมาตรฐานการศึกษาและ
กลไกดังกล่าว	 ก็จะส่งผลให้การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของ	สกอ.	และ	สมศ.	ไม่สามารถสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นได้	 เพราะยังไม่ได้
มาตรฐานสำาหรับก้าวไปสู่อนาคตหรือแข่งขันกับ
คนอ่ืน	 รวมทั้งการผลิตบัณฑิตที่ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของนายจ้าง	 และการเปิดหลักสูตร
ต่างๆ	ของมหาวิทยาลัยได้	ดังที่วิทยากร	เชียงกูล	
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(2552:	 97)	 ได้ศึกษาสภาวะการศึกษาไทย	 ปี	
2550/2551	ปญัหาความเสมอภาค	และคุณภาพ
ของการศึกษาไทย	 ได้เสนอแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยเร่งรัดให้มีการกำาหนด
มาตรฐานอดุมศกึษาของชาตเิพ่ือเปน็เปา้หมายใน
การจัดการศึกษาอุดมศึกษาของประเทศไทย	และ
ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง	 หรือคณะวิชาที่
มชีือ่เสยีงของไทยในแตล่ะสาขาวชิาใหม้มีาตรฐาน
ทัดเทียมกับต่างประเทศ

ดว้ยเหตผุลดังกลา่วขา้งต้น	ผูว้จัิยจงึสนใจ
ในการศึกษาปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลการดำาเนินงาน
ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย	เกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ได้
มาตรฐาน	 เห็นได้ว่าล้วนแต่มีความเชื่อมโยงของ
ความเป็นอิสระทางวิชาการ	 มหาวิทยาลัยต้องมี
การปรบัตัวเขา้สูเ่ศรษฐกจิโลกแบบหลายศูนย์กลาง	
รวมทัง้ภมิูภาคเอเชีย	ซึง่ทวคีวามสำาคัญเพ่ิมขึน้	ทัง้
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่สำาคัญต่อประเทศไทยใน
ช่วงแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 11	 การเป็นประชาคม
อาเซียนในปี	 พ.ศ.	 2558	 อีกทั้งกรอบความร่วม
มืออื่นๆ	อาทิกรอบความร่วมมือเอเชียแปซิฟิคจะ
มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของ
ไทย	 โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะ
รองรบัการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิซึง่เปน็หนา้ทีข่อง
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ให้ได้มาตรฐานระดับสากล	 อีกทั้งผู้วิจัยได้ศึกษา
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม	(พ.ศ.	2554-2558)	ระดับอุดมศึกษา	ศึกษา
รายงานการประเมินตนเองและการสัมภาษณ์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนามหาวิทยาลัย	
(2555:	 55)	 รวมทั้งการศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎี	
เอกสาร	 และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ	
ที่ส่งผลต่อการดำาเนินงานตามมาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ตามความมุ่งหมายของการวิจัย

ในครั้งนี้ซึ่งข้อมูลจากผลการวิจัยดังกล่าวจะก่อ
ประโยชน์ในการพิจารณาทบทวนการดำาเนินงาน	
ทั้งในด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการ
ศึกษาและด้านการดำาเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา	 เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย	 สามารถดำาเนินงานตามมาตรฐานสถาบัน
อดุมศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1.	 เพื่อศึกษาสภาพการดำาเนินงานตาม

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย	

2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อการ
ดำาเนินงานตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วิธีดำาเนินการวิจัย
1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1	ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี	้ไดแ้ก	่
บุคลากรสายวิชาการ	 จำานวน	 442	 คน	 และ
บุคลากรสายสนับสนุน	จำานวน	332	ที่ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 ปีการศึกษา	 2556	
รวมจำานวน	774	คน	

1.2	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	
บุคลากรสายวิชาการ	 จำานวน	 151	 คน	 และ
บุคลากรสายสนับสนุน	 จำานวน	 113	 คน	 รวม
จำานวน	264	คน	โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความ
น่าจะเป็น	(Probability	Sampling)	

2.	 เครื่องมือที่ใช้และการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัย

2.1	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบ
สอบถามวัดร.	 ดับความคิดเห็นชนิดมาตราส่วน
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ประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	มีค่า	IOC	
อยู่ระหว่าง	0.86-1.00	ได้แก่	1)	ปัจจัยด้านความ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้	 (X1)	 จำานวน	 26	
ข้อ	 มีค่าความเชื่อมั่น.963	 2)	 ปัจจัยด้านบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาล	 (X2)	จำานวน	23	ข้อ	 
มคีา่ความเชือ่มัน่.960	3)	ปจัจยัดา้นกระบวนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	 (X3)	 จำานวน	
10	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่น.943	4)	ปัจจัยด้านการ
ติดต่อสื่อสารของผู้บริหาร	(X4)	จำานวน	10	ข้อ	มี
ค่าความเชื่อมั่น.951	และ	5)	ด้านการดำาเนินงาน
ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาจำานวน	 28	 ข้อ	 
มีค่าความเชื่อมั่น.959	

2.2	 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย	
จากกลุม่ตวัอยา่งในภาคการศกึษาที	่1/2556	และ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป

3.	การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1	 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์	 โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย	
(Mean)	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	
Deviation)	 และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	 
	(Multiple	Regression	analyzed)	

ผลการวิจัย
1)	 สภาพการดำาเนินงานตามมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก	 ( =	 3.60,	 S.D.	 =.62)	 เมื่อพิจารณาราย
ด้าน	 พบว่า	 มาตรฐานด้านการดำาเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 
 (

2
	=	3.68,	S.D.	=.64)	ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำา

สุด	 คือ	 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา	 (

1
	 =	 3.53,	 S.D.	 =.67)	 

รายละเอียดดังแสดงในตาราง	1

ตาราง 1	 แสดงคา่เฉลีย่	และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	การดำาเนนิงานตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา	
โดยภาพรวมและรายด้าน

ข้อที่ ด้านการดำาเนินงานตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา S แปลความหมาย

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา	( 1)	 3.53 .67 มาก
2. มาตรฐานด้านการดำาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา	( 2)	 3.68 .64 มาก

ภาพรวม 3.60 .62 มาก

2)	 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลการ
ดำาเนินงานตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา	 ใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย	โดยการวเิคราะหถ์ดถอย
พหุคูณ	 ด้วยวิธีการ	 Enter	 แล้วจึงเลือกตัวแปรที่

มีนัยสำาคัญเพื่อวิเคราะห์ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุด	
ด้วยวิธีการ	 Stepwise	 จากนั้นนำาตัวแปรท่ีมีนัย
สำาคัญไปสร้างสมการพยากรณ์	 รายละเอียดดัง
แสดงในตาราง	2
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จากตาราง	 2	 พบว่า	 ตัวแปรปัจจัยที่
ส่งผลต่อการดำาเนินงานตามมาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษา	ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ได้แก่	การ
ติดต่อสื่อสารของผู้บริหาร	 (X4)	 การบริหารงาน
ตามหลัก	ธรรมมาภิบาล	 (X2)	และกระบวนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	(X3)	สามารถ
พยากรณ์การดำาเนินงานตามมาตรฐานสถาบัน
อดุมศึกษา	ไดร้อ้ยละ	70.60	(R2	=.706)	ได้อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

เมือ่พจิารณาค่าสมัประสิทธิถ์ดถอยในรปู
คะแนนมาตรฐาน	(Beta)	พบวา่	ตัวแปรพยากรณท์ี่
มีค่าสูงสุด	คือ	การตดิตอ่สือ่สารของผูบ้รหิาร	(X4)	
มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน	
(β=.386)	คา่	(β)	เปน็บวก	หมายถงึ	เมือ่ผูบ้รหิารมี
การติดต่อส่ือสาร	เพ่ิมข้ึน	กจ็ะสง่ผลต่อการดำาเนนิ
งานตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น	
รองลงมาคือ	 การบริหารงานตามหลักธรรมมาภิ
บาล	 (X2)	 มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนน
มาตรฐาน	 (β=.276)	ค่า	 (β)	 เป็นบวก	หมายถึง	
เม่ือผู้บริหารมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล	 เพ่ิมขึ้น	 ก็จะส่งผลต่อการดำาเนินงานตาม
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา	เพิ่มขึ้น	และตัวแปร
ที่สามารถทำานายการดำาเนินงานตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา	 ได้น้อยท่ีสุดคือ	 กระบวนการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา	 ภายใน	 (X3)	 มี
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน	
(β=.243)	ค่า	(β)	เป็นบวก	หมายถึง	เมื่อผู้บริหาร
มีกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เพิม่ขึน้	ก็จะสง่ผลตอ่การดำาเนนิงานตามมาตรฐาน
สถาบนัอดุมศึกษา	เพิม่ขึน้	ซึง่สามารถสรา้งสมการ
พยากรณ์ได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

Ŷ	=.608+.335	X
4
+.262	X

2
+.228	X

3

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน	

ZŶ	=.386	ZX4
+.276Z

X2
+.243Z

X3

สรุปผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล 
ต่อการดำ า เนินงานตามมาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษา	ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	โดยใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	 (Multiple	 regression)	
วิธี	 Stepwise	 สามารถสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ดำาเนินงานตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา	 ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 โดยพบว่า	 ตัวแปรที่
เข้าสมการพยากรณ์	 คือ	 การติดต่อส่ือสารของผู้
บริหาร	 (X4)	 การบริหารงานตามหลักธรรมมาภิ
บาล	(X2)	และ	กระบวนการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายใน	(X3)	ดังแสดงในภาพประกอบที่	1

ตาราง 2	 แสดงการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่การดำาเนนิงานตามมาตรฐานสถาบนั
อุดมศึกษา	ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	โดยวิธี	Stepwise

ตัวพยากรณ์ β S.E. β t p-Values
1.	การติดต่อสื่อสารของผู้บริหาร	(X4)	 .335 	.050 .386 6.666 .000
2.	การบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล	(X2)	 .262 .060 .276 4.350 .000
3.	กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	(X3)	 .228 .060 .243 3.774 .000

R	=.840	R2	=.706	S.E.	=	0.3371	Overall	F	=	207.829
	R2	adjusted	=.702	Constant	=.608	
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึ กษา 	 การพัฒนาการจั ด

ดำาเนินงานตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	

1.	 สภาพการดำาเนินงานตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	
ซึ่งจากการวิจัยดังกล่าว	 สามารถอธิบายได้ว่า	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยดำาเนินงานเป็นไปตาม
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา	 ทั้งในด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัดการศึกษา	 และด้าน
การดำาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา	
ซึ่งจากการวิจัยสามารถอธิบายได้ว่ามหาวิทยาลัย
มีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
ด้านวิชาการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ของ
สถาบนัอดุมศกึษาและแผนการผลติบณัฑติทีต่อบ
สนองความต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิต
โดยรวมมหีลกัประกนัวา่ผูเ้รยีนจะได้รบัการบริการ
การศึกษาที่ดี	 สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ	 ท้ังในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและ
การผลิตบัณฑิต	ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการ
ดำาเนินการทำานุบำารงุศลิปะและวฒันธรรมของชาติ

ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน	 มีระบบ
และกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะ
และวัฒนธรรมเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรียน
การสอนมีการควบคุมการดำาเนินงานด้านการ
ทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน

2.	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำาเนินงานตาม
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา	 ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย	 โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	
(Multiple	regression	analyzed)	วิธี	Stepwise	
พบวา่	ตวัแปรทีเ่ขา้สมการพยากรณ	์คอื	การตดิตอ่
สื่อสารของผู้บริหาร	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เป็นอันดับแรก	 ทั้งนี้เน่ืองจากผู้บริหารมีการจัด
ประชุมเกี่ยวกับขั้นตอน	 และกระบวนการ	 การ
ดำาเนินงานตามเกณฑม์าตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา
กอ่นการดำาเนนิงานการปฏิบตังิานจรงิ	เปดิโอกาส
ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นที่มีความหลากหลายในเชิงวิชาการ	
ชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานสถานบันอุดมศึกษา	ว่าด้วย
ระบบ	หลกัเกณฑ	์1)	มาตรฐานดา้นศกัยภาพและ
ความพรอ้มในการจดัการศกึษา	2)	มาตรฐานดา้น

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการดำาเนินงานตามมาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษา	ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1.	การติดต่อสื่อสารของผู้บริหาร	(X4)	
2.	การบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล	(X2)	
3.	กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	
(X3)	

การดำาเนินงานตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

1.	มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการ
จัดการศึกษา	( 1)	
2.	มาตรฐานด้านการดำาเนินการตามภารกิจของสถาบัน
อุดมศึกษา	( 2)	

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปรเกณฑ์

หมายถึงตัวแปรที่เข้าสมการพยากรณ์

ภาพประกอบที่	1	แสดงการสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำาเนินงานตามมาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษา	ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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การดำาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา	
ให้ทราบโดยทั่วกัน	 สอดคล้องกับชัยเสฏฐ์	 พรหม
ศรี	(2551:	48)	ได้สรปุวา่	การสือ่สารหลากหลาย
ชอ่งทางทัง้ทางคำาพูด	การเขยีน	การแสดงออกทาง
ปฏิกิริยา	 ลักษณะท่าทาง	 รวมทั้งมีการสนทนา
เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
บคุลากร	เพือ่นรว่มงานและผูบั้งคับบัญชา	ลกัษณะ
ของข้อมูลข่าวสาร	ต้องมีความถูกต้องชัดเจน	ต่อ
เน่ืองทันต่อเหตุการณ์	 ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจในการทำางานนำาไปสู่ทิศทางในการปฏิบัติ
งานที่มีความสำาคัญต่อองค์การในการบรรลุเป้า
หมาย	 และสอดคล้องกับสุรพงค์	 เอื้อศิริพรฤทธิ์	
(2547:	 52)	 ได้กล่าวว่า	 การสื่อสารระหว่าง
บุคคลและกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรทุก
ระดับ	 นำาไปสู่ความสำาเร็จขององค์การหรือสถาน
ศึกษานั้น	นอกจากยังต้องพิจารณาถึงความรู้และ
ข้อมูลข่าวสารจากภายนอกและภายในองค์การ
เอง	ยังรวมถึงการสร้างความรู้การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ	
ให้เกิดขึ้นกับองค์การอย่างสม่ำาเสมอและต่อ
เนื่อง	 รองลงมาด้านการบริหารงานตามหลักธร
รมมาภิบาล	 พบว่า	 มหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ
มาดำาเนินการ	 มีกรอบยุทธศาสตร์	 เป้าประสงค์
ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงาน	 การกำาหนด
ขอบเขตการใช้อำานาจหน้าที่อย่างมีระบบที่เป็น
มาตรฐาน	 อีกทั้งยังมีการติดตามประเมินผลและ
พัฒนาปรับปรุง	 กรอบยุทธศาสตร์เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ	สอดคล้องกับงานวิจัยของศรีพัชรา	
สิทธิกำาจร	 แก้วพิจิตร	 (2551:	 151)	 ได้ศึกษา
การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา	พบ
ว่าการสร้างความตระหนักในหน้าที่และความรับ
ผิดชอบ	 มีการกำาหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน	
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรเป็นก
ระบวนการพิจารณาถึงการดำาเนินการในกิจกรรม

ต่างๆ	 ภายในองค์กรว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรที่ตั้งไว้หรือไม่	 และนำาผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไข	 เพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงงานให้มี
คณุภาพและประสิทธภิาพ	และสอดคลอ้งกบั	สภา
คณาจารยฯ์และขา้ราชการ	มหาวทิยาลยัศรนีครนิวิ
โรฒ	ไดศ้กึษาและเสนอรปูแบบการบรหิารจดัการที่
ดีในมุมมองของประชาคมมหาวิทยาลัยศรีนครริน
ทรวิโรฒ,	พรรณี	บุญประกอบ	และคณะ.	2545:	
1)	 พบว่า	 การประเมินจากความรู้ความสามารถ	
ความรบัผดิชอบ	ความรว่มมอื	และผลงานทีเ่ปน็รปู
ธรรม	โดยใชเ้กณฑท์ัง้ปรมิาณและคณุภาพเปน็ตวัชี้
วดัการบรหิารจดัการทีด่ใีนมหาวทิยาลยั	ประกอบ
ดว้ย	ดา้นโครงสรา้งองคก์รและการบรหิารงานของ
มหาวิทยาลัย	ด้านการบริหารงานบุคคล	และด้าน
บริหารการเงินและทรัพย์สิน	 ส่งผลให้บุคลากร
ในมหาวิทยาลัยโดยส่วนใหญ่	 มีความตื่นตัวใน
การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลอยู่
ตลอดเวลา	 และปัจจัยด้านกระบวนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน	 พบว่า	 มหาวิทยาลัย
มีกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปี
การศึกษาโดยนำาผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มา
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้วย	 มีการออกแบบ
ดัชนีบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์ตัดสิน	 โดยพิจารณา
จัดทำาแผนและเครื่องมือตัดสินให้สอดคล้องและ
ตอบสนองการดำาเนินงานที่มุ่งสู่คุณภาพที่พึง
ประสงคเ์ปน็สำาคญักรณ	ีทีม่กีารเปลีย่นแปลงระบบ
ประกนัคณุภาพหรอืตวับง่ชีห้รอืเกณฑก์ารประเมนิ	
มหาวิทยาลัยมีการประกาศให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันก่อน
เริ่มปีการศึกษา	อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีการวางแผน
งานดำาเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา	
คณะวิชาหรอืหน่วยงานเทยีบเทา่	และสถาบนั	ของ
ปีการศึกษาถัดไป	สอดคล้องกับ	กานต์	เสกขุนทด	
(2553:	1)	ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จ
ของการนำานโยบาย	การประกนัคณุภาพการศกึษา
ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 พบว่าการเพิ่ม
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ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาให้ประสบผลสำาเร็จ	 มหาวิทยาลัยควร
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ไปศึกษาดูงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา	 ควรมีการสร้างขวัญ
และกำาลังใจให้เกิดแก่บุคลากรที่มีความตั้งใจ	 ใน
การปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง	 ทั้งนี้ควรปรับรูปแบบ
การบริหารกระบวนการบริหารจัดการองค์กร	
พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีภาวะผู้นำา	 พัฒนา
ระบบการทำางานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อ
การดำาเนินนโยบายประกนัคณุภาพการศกึษา	เพ่ือ
ให้สามารถดำาเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์
นโยบายได้มากที่สุด	 รวมถึงมหาวิทยาลัยปฏิบัติ
ราชการเป็นไปตามกฎกระทรวง	 ว่าด้วยระบบ	
หลักเกณฑ์	 และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา	
โดยมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าสู่คุณภาพ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ	 โดย
มีการกำาหนดมาตรฐานการศึกษา	 การจัดร.	 บบ
และโครงสร้างการวางแผนและการดำาเนินงาน
ตามแผน	 รวมทั้งการสร้างจิตสำานึกให้เห็นว่าการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องดำาเนินการอย่าง
ตอ่เนือ่งและเปน็ความรบัผดิชอบร่วมกนัของทุกคน	
และต้องวางแผนให้สามารถดำาเนินการ	 ให้บรรลุ
ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้	 มีการ
ออกแบบดัชนีบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์ตัดสิน	 โดย
พจิารณาทำาแผนและเครือ่งมอืตดัสนิใหส้อดคล้อง
และตอบสนองการดำาเนินงานที่มุ่งสู่คุณภาพที่พึง
ประสงค์เป็นสำาคัญ

ข้อเสนอแนะ
1.	ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจัิยไปใช้

1.1	การดำาเนนิงานตามมาตรฐานสถาบนั
อุดมศึกษาเป็นหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยควรให้ความ
สำาคญัและยดึถอืเปน็หลกัปฏบิตัใินการดำาเนนิงาน
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

1.2	ควรสง่เสรมิความสำาคญัขององคก์าร
แหง่การเรยีนรู้โดยการสรา้งบรรยากาศทีเ่หมาะสม
และกอ่ใหเ้กดิการพฒันามุง่เนน้ใหบ้คุลากรเพิม่พนู
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง	 และเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการคิดอย่างมีระบบ	เพิ่มศักยภาพและ
สนบัสนนุใหบ้คุคลในองคก์รไดเ้ปน็ผูม้ลีกัษณะเปน็
บุคคลแห่งการเรียนรู้	

2.	ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวจิยัครัง้ตอ่ไป

2.1	ควรทำาการวจิยัในเชงิคณุภาพเพือ่ได้
ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น

2.2	ควรศกึษาตวัแปรอืน่ๆ	เชน่การมสีว่น
ร่วม	เพื่อค้นพบปัจจัยต่างๆ	มากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 และ
ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งของ
งานวิจัย	 ผู้วิจัยจะนำาความรู้ไปถ่ายทอดความรู้
และสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศใน
ลำาดับต่อไป
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เหตุผลเชิงจริยธรรม และ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนแบบประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคมและการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน
The Comparison of Learning Achievements, Ethical Reasons, 
And Attitudes toward Science of the 10th Grade Students 
during Socio-scientific Issue and Problem-Based Learning 
Activity Organization

ณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิ1, กมลหทัย แวงวาสิต2, บังอร กองอิ้ม3

Narongrat Metakoonwut1, Kamolhathai Wangwasit2, Bungorn Kongim3

บทคัดย่อ 
การจดัการเรียนรูว้ทิยาศาสตรต์ามแนวคิดประเดน็วิทยาศาสตรกั์บสังคม	(Socioscientific	Issue)	

เป็นรปูแบบการสอนทีส่ง่เสรมิความกา้วหนา้ในการเรยีน	ทกัษะกระบวนการทำางาน	การตดัสนิใจเกีย่วกบั
สถานการณ์ในชีวิตจริงที่หลากหลายซับซ้อน	 โดยคำานึงถึงคุณธรรม	 จริยธรรม	 และช่วยพัฒนาความคิด
สรา้งสรรคข์องนักเรยีนในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร	์ตามแนวความคดิของทฤษฎสีรา้งสรรคค์วามรู	้นกัเรยีน
จะสร้างความรูค้วามเขา้ใจด้วยตนเองโดยอาศยัการเช่ือมโยงความรูเ้ดมิทีม่อียูก่อ่น	ไปปฏสัิมพนัธกั์บมวล
ประสบการณ์ที่ได้รับ	 และการรู้คิดเป็นกระบวนการคิดที่ช่วยให้นักเรียน	 ได้คิดทบทวนความรู้ที่ผู้เรียน 
ได้รับ	 จากการผสมผสานข้อมูลต่างๆ	 เข้ากับกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ของตนเอง	 ดังนั้น	 
การจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม	จะทำาใหผู้เ้รียนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และมเีจตคตติอ่วิทยาศาสตรส์งูขึน้	
การวจิยัครัง้น้ีมีความมุง่หมาย	(1)	เพ่ือศกึษาดัชนปีระสิทธผิลของการจดักจิกรรมการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์	
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	แบบประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	และแบบปัญหาเป็นฐาน	(2)	
เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	เหตผุลเชงิจรยิธรรมและเจตคตติอ่วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่	4	แบบประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	และแบบปัญหาเป็นฐาน	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2555	โรงเรียนสตรีศึกษา	
จำานวน	2	ห้องเรียน	รวม	100	คน	ที่เรียนรายวิชาชีววิทยา	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ซึ่งได้มา
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	โดยใช้หน่วยการสุ่มเป็นห้องเรียน	เครื่องมือที่ใช้ใน

1	 นิสิตระดับปริญญาโท,	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
2,	3	 ผู้ช่วยศาสตรจารย์	ดร.	,	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
1	 Student	of	Master’s	Degree,	Curriculum	and	Instruction	Department	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University
2,	3	 Assistant	Professer	Dr.	,	Faculty	of	Science,	Mahasarakham	University
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การวิจัย	ประกอบด้วย	(1)	แผนการจัดการเรียนรู้	เรื่องระบบนิเวศ	รายวิชาชีววิทยา	กลุ่มสาระการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	จำานวน	8	แผน	16	ชั่วโมง	(2)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	วิชาชีววิทยา	ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ	(3)	แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม	ชนิดเลือก
ตอบ	6	ตัวเลือก	จำานวน	20	ข้อ	(4)	แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์	ชนิดเลือกตอบ	จำานวน	40	ข้อ	สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การทดสอบสมมุติฐาน	โดย
ใช้	Hotelling’s	T2 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1.	 แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 แบบประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์กับสังคม	 และแบบปัญหาเป็นฐาน	 มีประสิทธิภาพ	 86.38/83.60	 และ	 85.80/86.33	
ตามลำาดับ	สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้	2.	ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	แบบประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	และแบบปัญหาเป็นฐาน	เท่ากับ	0.6817	
และ	0.6637	ตามลำาดับ	3.	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	เหตผุลเชงิจรยิธรรมและเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรข์อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	แบบประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	และแบบปัญหาเป็นฐานแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

คำาสำาคัญ:		 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,	 เหตุผลเชิงจริยธรรม,	 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์,	 การเรียนแบบ
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม,	การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน

Abstract 
learning	in	science	according	to	socio-scientific	 issue	is	a	model	of	teaching	that	 

promotes	learning	progress,	working	process	skill,	making	decision	in	various	and	complicated	
real-life	situations	while	keeping	in	mind	virtues	and	ethics;	and	it	helps	develop	the	student’s	
creative	ideas	in	learning	science.	According	to	the	theoretical	concept	of	Constructionism,	 
the	 student	 creates	 his	 or	 her	 own	 knowledge	 and	 understanding	 by	 associating	 and	 
interacting	 former	 knowledge	with	 received	 experience,	 and	metacognition	 is	 a	 thinking	 
process	that	helps	the	student	review	the	received	knowledge	by	combining	various	data	 
with	the	learning	process	and	his	or	her	own	experience.	Thus,	suitable	learning	organization	
helps	the	learner	to	get	a	better	learning	achievement	and	have	a	higher	attitude	toward	 
science.	 This	 research	 aimed	 to:	 (1)	 study	 the	 effectiveness	 index	 of	 learning	 activity	 
organization	in	science	of	the	10th	grade	students	according	to	socio-scientific	issue	and	
problem-based	 learning;	 (2)	 compare	 the	 learning	 achievements,	 ethical	 reasons,	 and	 
attitudes	 toward	 science	 of	 the	 10th	 grade	 students	 according	 to	 socio-scientific	 issue	 
and	problem-based	learning.	The	sample	comprised	100	students	from	2	groups	of	the	



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 58 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2557

10th	grade	students	who	studied	biology,	in	the	science	learning	Strand	in	the	2nd	semester	
of	the	academic	year	2012	in	Strisuksa	School.	The	sample	was	obtained	through	cluster	
random	sampling,	using	the	student	group	as	the	sampling	unit.	The	instruments	used	in	the	
research	consisted	of:	(1)	learning	organization	plans	on	the	ecological	system,	in	biology,	in	
the	science	learning	Strand	for	the	10th	grade	students.	8	plans	of	learning	socio-scientific	 
issue	which	took	16	hours;	(2)	a	learning	achievement	test	for	biology.	 It	was	a	multiple	 
choice	 test	 containing	 30	 4-option	 questions;	 (3)	 a	 test	 for	 ethical	 reasons	 that	 was	 
constructed	by	the	author.	It	was	a	multiple	choice	test	with	20	6-option	questions;	(4)	a	test	
for	measurement	of	attitude	toward	science	that	was	constructed	by	the	author.	It	contained	
40	questions.	The	statistics	for	the	data	analysis	consisted	of	percentage,	mean,	standard	
deviation,	and	Hotelling’s	T2	was	used	in	the	hypothesis	testing.

The	results	are	as	follows:	

1.	The	learning	organization	plans	in	science	for	the	10th	grade	students	according	
to	socio-scientific	issue	and	problem-based	learning	had	their	efficiency	of	86.38/83.60	and	
85.80/86.33	respectively.

2.	The	effectiveness	indexes	of	learning	organization	in	science	for	the	10th	grade	
students	according	to	socio-scientific	issue	and	problem-based	learning	were	0.6817	and	
0.6637	respectively.

3.	The	learning	achievements,	ethical	reasons,	and	attitudes	toward	science	of	the	
10th	grade	students	according	to	socio-scientific	issue	and	problem-based	learning	were	
different	with	statistical	significance	at	the	level	of	.05

In	conclusion,	organizing	learning	activities	according	to	socio-scientific	 issue	and	
problem-based	learning,	and	making	decision	to	solve	problems	with	reasons	enhances	higher	
learning	achievement,	ethical	 reasons,	and	attitude	 toward	science.	The	science	 teacher	
should	use	organizing	learning	activities	according	to	socio-scientific	issue	and	problem-based	
learning	in	organizing	learning	activities	in	science	in	all	levels	of	study	in	order	to	develop	
the	students’	achievement,	ethical	reasons,	and	attitude	toward	science.

Keywords:		Learning	achievements,	Ethical	reasons,	Attitudes	toward	science,	Socio-scientific	
issue	and	problem-based	learning	activity	organization
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บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	

2542	 มาตรา	 24	 ได้กำาหนดแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู้	 โดยฝึกทักษะกระบวนการ
คิด	 การจัดการ	 การเผชิญสถานการณ์	 และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหา	 (กระทรวงศึกษาธิการ.	 2545:	 22-
26)	 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์	ได้กำาหนดมาตรฐานการเรียนรู้	การ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง	ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น	ทำาเป็น	ประกอบกับ
สมรรถนะสำาคัญของนักเรียนตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 พุทธศักราช	 2551	
มุ่งให้นักเรียนเกิดสมรรถนะประการที่	 2	 คือคิด
เป็น	 ทำาเป็น	 ความสามารถในการคิดเป็นความ
สามารถในการคดิวเิคราะห	์การคดิสงัเคราะห	์การ
คิด	 อย่างสร้างสรรค์	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	
และการคิดเป็นระบบ	 เพ่ือนำาไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม	 (กระทรวง
ศึกษาธิการ.	2551:	4)	

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำาคัญยิ่งในสังคม
โลกปัจจุบันและอนาคต	 เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน	 ทั้งในการดำารงชีวิต
ประจำาวนั	และในงานอาชีพตา่งๆ	เครือ่งมอืเคร่ือง
ใช้เพื่ออำานวยความสะดวกในชีวิตและการทำางาน	
ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์	 ผสมผสาน
กับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ	 ความ
รู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดองค์ความรู้	 และความ
เข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติมากมาย	 มีผลให้
เกดิการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างมาก	เทคโนโลยี
มีส่วนสำาคัญอย่างมาก	ที่จะให้มีการศึกษาค้นคว้า	
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง	
วิทยาศาสตร์ทำาให้คนได้พัฒนาวิธีคิด	ทั้งความคิด

เปน็เหตเุปน็ผล	คดิสรา้งสรรค	์คดิวเิคราะหว์จิารณ	์
มีทักษะที่สำาคัญในการค้นคว้า	หาความรู้	มีความ
สามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	สามารถ
ตัดสินใจ	 โดยใช้ข้อมูลหลากหลาย	 และประจักษ์
พยานที่ตรวจสอบได้	วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรม
ของโลกสมัยใหม่	ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้	ทุกคน
จึงจำาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์	
เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติ	 และ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 และนำาความรู้
ไปใช้อย่างมีเหตุผล	สร้างสรรค์	มีคุณธรรม	(กรม
วิชาการ.	2546:	1)	

จากการจัดการศึกษาของประเทศไทย	
พบว่ามีปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้	 โดยดูจาก
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน	
(O-NET)	 วิชาวิทยาศาสตร์	 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา	 ปีที่	 4	 ประจำาปีการศึกษา	 2552	
ของสำานักทดสอบทางการศึกษา	 สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 กระทรวง
ศึกษาธิการ	 พบว่า	 โดยภาพรวมของประเทศ	 มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	 29.16	 ระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษามีคะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ	29.18	จะเห็นได้ว่า
คะแนนอยู่ในระดับต่ำากว่าร้อยละ	50	(สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.	 2553:	
35)	 และผลการประเมินการรู้ วิทยาศาสตร์
ด้านสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์	 ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์	 พบ
ว่า	 คะแนนเฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ในลำาดับที่	
45	จาก	57	ประเทศ	ซึ่งต่ำากว่ามาตรฐาน	แสดง
ให้เห็นว่านักเรียนยังขาดทักษะทางวิทยาศาสตร์	
(Organization	 for	 Economic	 Co-operation	
and	Development.	2007:	103)	ซึ่งจะต้องใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนต่างๆ	เพื่อนำามา
ใช้แก้ปัญหาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
เหตุผลเชิงจริยธรรม	 และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
ให้ที่ดีขึ้น
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รู ป แ บบก า ร ส อน โ ด ย ใ ช้ ป ร ะ เ ด็ น
ทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	 (Socioscientific	 
Issue)	เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ทำาให้ผู้เรียนได้รู้
วทิยาศาสตรจ์ากสถานการณใ์นชีวติจรงิ	และความ
เก่ียวขอ้งกบัวทิยาศาสตรใ์นชีวติจรงิ	สง่เสรมิทกัษะ
การคดิขัน้สงู	และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	(Life-long	
Learning)	(พนิิจ	ขำาวงษ์.	2551:	1)	ซึง่การจัดการ
เรียนการสอนตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์
กับสังคม	 เป็นการส่งเสริมความสามารถในการ
ตัดสนิใจโดยใชว้ทิยาศาสตรก์บัสงัคมเปน็ฐาน	เนน้
ประเด็นที่กำาลังอยู่ในกระแสวิพากษ์	 และความ
สนใจของสังคมที่มีผลต่อการดำารงชีวิตประจำา
วัน	 โดยมีมิติคุณธรรม	 จริยธรรมเข้ามาประกอบ
การตัดสินใจ	 การจัดสภาพแวดล้อมของชั้นเรียน	
ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิด	 ซึ่งการคิดเป็น	
เป็นศักยภาพที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน	 สามารถ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้กับตนเองและ
สังคมได้มากมาย	 กลไกของความสามารถในการ
คิดเป็น	 มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคุณสมบัติ
พื้นฐานภายในของมนุษย์ที่เหนี่ยวนำา	 เอื้ออำานวย
ให้เกิดการคิดและตัดสินใจ	 ในการพิจารณา
แนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมในการ
เรียนวิทยาศาสตร์นั้น	 จะเน้นการพัฒนาด้านการ
ยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลาย	 ควบคู่กับการ
พัฒนาด้านคุณธรรมของเด็ก	(Zeidler.	2002:	2)	
ดังน้ันจะเห็นได้ว่า	 การเรียนตามแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคม	สนับสนุนด้านการคิด	การ
ให้เหตุผลและการตัดสินใจ	

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 เป็นวิธี
หนึ่งที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในช่วง	 25	 ปี
ที่ผ่านมาเป็นวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากวิธี
ดั้งเดิม	ที่เน้นตัวสาระความรู้	 และมุ่งเน้นที่ผู้สอน
เป็นสำาคัญแต่ที่ต่างออกไป	 คือ	 การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานนั้น	 ใช้นักเรียนเป็นสำาคัญ	 โดยมุ่ง
ที่ใช้ปัญหาจริงหรือสถานการณ์จำาลองเป็นตัวเริ่ม

ต้น	 กระตุ้นการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ
การคิดวิจารณญาณ	ในขณะที่นักเรียนทำางานโดย
ใช้ปัญหาเป็นศูนย์กลาง	 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน	 จึงเป็นผลมาจากกระบวนการทำางานที่
ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ปัญหาเป็นหลัก
วอลตนั	และ	แมททวิส์	ไดส้รปุถงึประโยชนข์องการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ว่า	 ช่วยให้นักเรียน
สามารถปรับตัวได้ดีขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว	ในเรื่องข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบันเสริม
สร้างความสามารถในการใช้ทรัพยากรของผู้เรียน
ได้ดีขึ้นส่งเสริมการสะสมการเรียนรู้และการคง
รักษาข้อมูลใหม่ไว้ได้ดีข้ึนสนับสนุนความร่วมมือ
ในการเรียนมากกว่าการแข่งขัน	 ช่วยให้นักเรียน
เกิดการตัดสินใจแบบองค์รวม	 หรือแบบสหสาขา
วิชา	 นอกจากนี้การสอนที่มีผู้สอนเป็นศูนย์กลาง	
ไม่สามารถสอนสาระที่จำาเป็นต้องเรียนได้หมด	
แต่การเรียนรู้แบบเน้นปัญหาเป็นฐาน	จะช่วยให้ผู้
เรียนเลือกสรรสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง	เกิด
การเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาได้รับความรู้ใหม่จาก
การวิจัยด้วยการวิเคราะห์	 และแก้ปัญหาที่เรียน
รู้จากการตัดสินใจ	 การให้ความเห็น	 การพัฒนา
ความคิดใหม่ๆ	 และความกระตือรือร้นต่อการ
เรยีน	เกดิการเรยีนรูอ้ยา่งบรูณาการนอกจากนีก้าร
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 ยังเน้นถึงการเรียนรู้
สว่นรว่มจากกลุม่	การใชพ้ลวัตกลุม่ซึง่ทำาใหผู้เ้รียน
ได้พัฒนาบุคลิกภาพที่มีความเป็นตัวเอง	 มีความ
คิดร.	 เริ่มคิดเป็น	 มีความมั่นใจ	 กล้าท่ีจะเผชิญ
ปญัหาและใช้หลกัการแก้ปัญหาอยา่งมเีหตผุล	รวม
ทั้งเป็นการฝึกฝนนิสัยการวิจัยซึ่งเป็นพฤติกรรม
จำาเป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวิต	

จากหลักการและผลการวิจัยเก่ียวกับ	
แนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม	 ดังกล่าว
ข้างต้นสรุปได้ว่า	 การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม
เป็นการสอนที่ส่งเสริมความก้าวหน้าในการเรียน	
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ทักษะกระบวนการทำางาน	 และการตัดสินใจ 
เกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตจริงท่ีหลากหลายซับ
ซ้อน	 โดยคำานึงถึงคุณธรรม	 จริยธรรม	 นอกจาก
นี้ยังช่วยเสริมสร้างทักษะการคิด	 เป็นการกระตุ้น
ให้นักเรียนเกิดการคิด	การแสดงความคิดเห็น	ซึ่ง
การมอีสิระทางความคดิ	สามารถคิดได้ไมซ่้ำากบัคน
อื่น	เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดความคิดสร้างสรรค์	
ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้	 ความเข้าใจใน
วิชาวิทยาศาสตร์	 ที่มีผลต่อความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน	 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	เพือ่ศกึษาดัชนปีระสทิธผิลของการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	4	แบบประเด็นทางวิทยาศาสตร์
กับสังคม	และแบบปัญหาเป็นฐาน	

2.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน	 เหตุผลเชิ งจริยธรรมและเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4	
แบบประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	และแบบ
ปัญหาเป็นฐาน	

สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	 4	 ที่ ได้

รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์กับสังคมและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน	 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน	 เหตุผลเชิงจริยธรรม	 และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์	แตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร	 คื อ 	 นั ก เ รี ยนระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนสตรีศึกษา	จำานวน	8	
ห้องเรียน	รวม	400	คน	ที่เรียนรายวิชาชีววิทยา	
กลุม่สาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตร	์ภาคเรยีนที	่2	ปี
การศกึษา	2555	โดยมบีรบิทแตล่ะห้องเหมอืนกนั

กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 4	 โรงเรียนสตรีศึกษา	 จำานวน	
2	ห้องเรียน	ได้แก่ห้อง	ม.4/1	และ	ม.4/2	รวม	
100	 คน	 ท่ีเรียนรายวิชาชีววิทยา	 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ที่กำาลังศึกษาภาคเรียนท่ี	 2	
ปีการศึกษา	 2555	 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	
(Cluster	Random	Sampling)	โดยใช้หน่วยการ
สุ่มเป็นห้องเรียน	ดังนี้

1.	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/1	
โรงเรียนสตรีศึกษา	จำานวน	1	ห้องเรียน	รวม	50	
คน	แบบประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	

2.	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/2	
โรงเรียนสตรีศึกษา	จำานวน	1	ห้องเรียน	รวม	50	
คน	แบบปัญหาเป็นฐาน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	แผนการจัดการเรยีนรู	้เรือ่งระบบนิเวศ	
รายวิชาชวีวิทยา	กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร	์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	จำาแนกได้	2	รูปแบบดังนี้	

1 .1 	 การ เ รี ยนรู้ แบบประ เด็นทาง
วิทยาศาสตร์กับสังคม	จำานวน	8	แผน	16	ชั่วโมง

1.2	 การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน	
จำานวน	8	แผน	16	ชั่วโมง

2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	วิชาชีววิทยา	เป็นแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์	



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 62 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2557

ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ	 เพื่อ
ใช้วัดความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนที่ผู้
วิจัยสร้างขึ้น	

3.	 แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 แบบเลือกตอบ	 6	 ตัว
เลือก	จำานวน	20	ข้อ

4.	 แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 ชนิดเลือกตอบ	 จำานวน	
40	ข้อ

ขั้นตอนการวิจัย

1.	 ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน	 และวิธี
ปฏิบัติในการเรียน	กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	

2.	ทดสอบก่อนเรียน	Pretest	ด้วยแบบ
ทดสอบ	วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจำานวน	30	ขอ้	
ตรวจคะแนน	เก็บบันทึกคะแนนไว้	

3.	ดำาเนนิการจดักจิกรรม	โดยใช้แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์	 เรื่องระบบนิเวศ	 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	 4	 โดยใช้การสอนที่เกี่ยวกับ
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	 และการสอน
ใช้ปัญหาเป็นฐาน	 เก็บคะแนนระหว่างเรียนได้แก่	
การทดสอบย่อย	การประเมินพฤติกรรมการเรียน	
การประเมินผลงาน	เก็บบันทึกคะแนนจนครบทุก
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	

4.	ทดสอบหลงัเรยีน	(Posttest)	ด้วยแบบ
ทดสอบ	วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนชุดเดียวกนักบั
ทดสอบก่อนเรียนจำานวน	30	ข้อ	ตรวจให้คะแนน
และเก็บบันทึกคะแนนไว้

5.	 วัดเหตุผลเชิงจริยธรรมและวัดเจตคติ
ต่อวทิยาศาสตร	์ของนกัเรยีนระดับช้ันมธัยมศกึษา
ปีที่	 4	 ที่มีต่อการสอนที่เกี่ยวกับประเด็นทาง

วิทยาศาสตร์กับสังคม	และการสอนใช้ปัญหาเป็น
ฐาน	และเก็บบันทึกผลการสอบถามไว้

6.	 นำาข้อมูลที่ ได้จากการทดลองกับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	 ไปวิเคราะห์ทางสถิติ	 เพื่อ
สรุปผลการทดลอง	 ตามความมุ่งหมายการวิจัย
ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.	 วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรู้	 ตามการสอนที่เกี่ยวกับ
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	 และการ
สอนใช้ปัญหาเป็นฐาน	 โดยใช้สูตรการหาค่าดัชนี
ประสิทธผิล	(E.I.)	ตามวิธีของกดูแมนและชไนเดอร์

2.	 วิเคราะห์หาค่าเหตุผลเชิงจริยธรรม
และค่าเจตคติต่อวิทยาศาสตร์	ของนักเรียนที่มีต่อ
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารสอนทีเ่กีย่วกบัประเดน็
ทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	และการสอนใช้ปัญหา
เป็นฐาน	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	

3.	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
เหตุผลเชิงจริยธรรมและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์	
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4	 แบบประเด็น
ทางวิทยาศาสตรกั์บสงัคม	และแบบปญัหาเป็นฐาน	
โดยใช้วิธีการทางสถิติ	Hotelling’s	T2

ผลการวิจัย
นักเ รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	

เหตุผลเชิงจริยธรรมและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4	 แบบประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	 และแบบปัญหาเป็น
ฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.05	ดังตาราง	1
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จากตาราง	 1	 พบว่านักเรียนที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์กับสังคม	และแบบปัญหาเป็นฐาน	มี
ผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน	
โดยนักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนเฉลี่ย	 14.54	 คะแนน	
หลังเรียนเฉลี่ย	25.08	คะแนน	มีคะแนนเหตุผล
เชิงจริยธรรมก่อนเรียนเฉลี่ย	 9.02	 คะแนน	หลัง
เรียนเฉลี่ย	 16.24	 คะแนน	 มีคะแนนเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์	 ก่อนเรียนเฉลี่ย	 15.10	 คะแนน	
หลังเรียนเฉลี่ย	 34.06	 คะแนน	 ส่วนนักเรียน

ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน	 มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเฉลี่ย	
14.06	 คะแนน	 หลังเรียนเฉลี่ย	 25.90	 คะแนน	
มีคะแนนเหตุผลเชิงจริยธรรม	 ก่อนเรียนเฉลี่ย	
9.20	คะแนน	หลังเรียนเฉลี่ย	16.40	คะแนน	มี
คะแนนวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์	ก่อนเรียนเฉลี่ย	
14.88	 คะแนน	 หลังเรียนเฉลี่ย	 34.89	 คะแนน	
จะเห็นได้ว่านักเรียนที่เรียนแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนแบบปัญหาเป็นฐาน	 มีผลการเรียนรู้สูง
กว่านักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์กับสังคม

ตาราง 1	 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เหตุผลเชิงจริยธรรม	 และ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	แบบประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับ
สังคม	และแบบปัญหาเป็นฐาน

ตัวแปร n

แบบประเด็นทางวิทยาศาสตร์
กับสังคม

แบบปัญหาเป็นฐาน

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน

S S S S

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

50 14.54 0.89 25.08 0.91 14.06 0.94 25.90 0.87

เหตุผลเชิงจริยธรรม 50 9.02 0.76 16.24 0.85 9.20 0.82 16.40 0.91

เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 50 15.10 1.20 34.06 0.99 14.88 1.32 33.89 1.06

ตาราง 2	 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เหตุผลเชิงจริยธรรม	 และเจตคติต่อ
วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปทีี	่4	แบบประเดน็ทางวทิยาศาสตรก์บัสงัคม	และ
แบบปัญหาเป็นฐาน	

ตัวแปร เหตุผลเชิงจริยธรรม เจตคติต่อวิทยาศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 0.679** 0.778**

เหตุผลเชิงจริยธรรม - 0.664**

**	มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
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จากตาราง	2	พบว่า	ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนมีความสัมพันธก์ับ	เหตุผลเชิงจริยธรรม	และ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์	 อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง

กวา่อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	จงึใชก้าร
เปรยีบเทยีบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตามดว้ย
สถิติ	Hotelling’s	T2	ดังตาราง	3

ตาราง 3	 การทดสอบความแตกตา่งของค่าเฉลีย่ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน	เหตผุลเชงิจรยิธรรม	เจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์	หลังการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูแ้บบประเด็นทางวิทยาศาสตรก์บัสงัคม	และแบบปญัหาเปน็ฐาน	ดว้ยการ
วิเคราะห์	Hotelling’s	T2

สถิติทดสอบ Hypothesis	df Error	df F p

Pillai’s	Trace 3.000 56.000 3.003 .038

Wilks’s	Lambda 3.000 56.000 3.003 .038

Hotelling’s	Trace 3.000 56.000 3.003 .038

Roy’s	Largest	Root 3.000 56.000 3.003 .038

จากตาราง	 3	 พบว่า	 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เหตุผลเชิงจริยธรรม
และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียนแตกต่างกัน
อย่างมนียัสำาคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.05	จงึไดท้ำาการ
ทดสอบ	Univariate	Tests	ปรากฏผลดังตาราง	4

ตาราง 4	 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เหตุผลเชิงจริยธรรม	และเจตคติต่อ
วทิยาศาสตร	์ระหวา่งการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบประเดน็ทางวทิยาศาสตรก์บัสงัคม	กบั
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	หลังเรียน	(Univariate	
Tests)	

ผลการเรียนรู้ SOV SS df MS F p

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 Contrast
Error

42.667
505.704

1
52

24.00
3.191

7.521 .008

เหตุผลเชิงจริยธรรม	 Contrast
Error

24.000
165.926

1
52

42.667
9.725

4.387 .041

เจตคติต่อวิทยาศาสตร์	 Contrast
Error

486.000
1616.593

1
52

486.000
31.088

15.633 .000
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จากตาราง	 4	 พบว่า	 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 	 4	 ทั้ง	 2	 กลุ่มมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 เหตุผลเชิงจริยธรรม	 และเจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์	 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยนักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบประเด็นทางวิทยาศาสตร์
กบัสงัคม	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และเจตคติตอ่
วทิยาศาสตรส์งูกวา่นักเรยีนทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน	 แต่นักเรียนทั้ง	 2	
กลุ่ม	มีคะแนนเหตุผลเชิงจริยธรรมไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
	 1.	 แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 แบบประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	 และแบบปัญหา
เป็นฐาน	 มีประสิทธิภาพ	 86.38/83.60	 และ	
85.80/86.33	ตามลำาดับ	ซึง่สงูกวา่เกณฑ	์80/80	
ที่ตั้งไว้	เนื่องมาจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
รูท้ีส่รา้งขึน้มรีายละเอยีดชัดเจน	มกีารจดักจิกรรม
การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วม	 ได้ลงมือปฏิบัติจริงตามขั้นตอนของวิธี
การสอนแบบประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	
และแบบปัญหาเป็นฐาน	 ทุกขั้นตอน	 ผู้เรียนมี
โอกาสได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	 ได้เรียนรู้
และฝึกฝนทักษะกระบวนการกลุ่ม	 กระบวนการ
ทำางาน	กระบวนการแกป้ญัหา	กระบวนการตดัสนิ
ใจ	 กระบวนการจัดการและกระบวนการคิด	 ได้
เรียนรู้สิ่งต่างจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว	 ปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลาก
หลายที่เหมาะสมกับของผู้เรียน	เวลา	เนื้อหาและ
มโีอกาสนำาความรูไ้ปประยกุตใ์ช	้สง่ผลใหน้กัเรยีน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	

นอกจากนั้น	 แผนการจัดการเรียนรู้ได้
ผ่านขั้นตอนในการจัดทำาอย่างมีระบบ	 โดยผู้วิจัย
ได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

พุทธศักราช	 2551	 ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์	ศึกษาหลักสูตรการศึกษา	(ประสาท	
เนืองเฉลิม.	 2551:	 128)	 มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ใช้เทคนิคการใช้คำาถามใน
การวัดผลประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียน
รู้	 ศึกษาองค์ประกอบของแผนการเรียนรู้ของกรม
วิชาการ	 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำาแผนการ
จัดการเรียนรู้	 และแผนแต่ละแผนได้ผ่านการ
ประเมินตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ	
ผา่นการทดลองปรับปรงุใหม้คีวามสมบรูณก์อ่นนำา
ไปทดลองสอนจริง	เปน็การจดักระบวนการเรยีนรู้ 
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้พฤติกรรมการแสดงออก	 ครู
เป็นเพียงผู้คอยชี้แนะ	 ส่งเสริมให้กิจกรรมดำาเนิน
ไปตามจุดมุ่งหมาย	 มีกิจกรรมที่หลากหลายใน
แต่ละขั้นตอนเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึงและมากที่สุด	จึงทำาให้
นกัเรยีนเกิดความสนใจ	กระตอืรือร้นในการทำางาน	
และสนุกสนาน	 มีความเหมาะสมกับวัยและเวลา
ของนักเรียน	ในการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนเป็นผู้
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	ด้วยตนเองสอดคล้อง
กับแนวคิดของ	 ทิศนา	 แขมมณี	 (2542:	 23)	 ที่
กล่าวว่า	 ควรจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
ทั่วถึงและมากที่สุดเท่าที่จะทำาได้	 การที่ผู้เรียน
มีบทบาทเป็นผู้กระทำา	 รับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ของตนเอง	 จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมและ
มีความกระตือรือร้นที่จะเรียน	 เรียนอย่างมีชีวิต
ชีวา	ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและครู	ทั้ง
ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม	 การแสดงความรู้สึกและ
ความคิดได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันเพื่อขยายความรู้ของตนให้กว้างขึ้น	
การช่วยกันทำางาน	 และอาศัยทักษะกระบวนการ
ต่างๆ	 ในการค้นคว้าหาความรู้	 ตลอดจนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองสามารถสร้างสรรค์เป็นผลงาน 
ออกมา	ไดแ้สดงใหเ้หน็ความสามารถ	ความสามคัคี	 
ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 	 ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม 
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ภาคภูมิใจในกลุ่มของตนเอง	 จากการทำางาน 
ร่ วมกัน เป็นกลุ่ ม 	 นัก เรี ยนรู้ จั กยอมรับฟั ง 
ความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้น	 ทำาให้มีการปรับ
พฤติกรรมต่างๆ	 ให้เหมาะสมเพื่อสามารถอยู่ 
ร่วมกันและทำางานร่วมกันอย่างมีความสุข	

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	 4	 แบบประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	
และแบบปัญหาเป็นฐาน	 เท่ากับ	 0.6817	 และ	
0.6637	ตามลำาดับ	ทั้งนี้อาจเนื่องจาก	แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียน
รู้ด้วยการปฏิบัติ	 ค้นหาคำาตอบด้วยตนเอง	 ได้
ฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเรียน	 รู้วิธีแสวงหาความ
รู้	 สามารถพัฒนาทักษะทางสติปัญญา	 และการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต	
เน่ืองจากความรู้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องราวเกี่ยว
กับโลกธรรมชาติ	 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลา	 ทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อนำาผลการเรียนรู้ไป
ใช้ในชีวิตและประกอบอาชีพ	 เมื่อผู้เรียนได้เรียน
วิทยาศาสตร์	 โดยได้รับการกระตุ้นให้เกิดความ
ต่ืนเต้น	 ท้าทายกับการเผชิญสถานการณ์หรือ
ปัญหา	 มีการร่วมกันคิด	 ลงมือปฏิบัติจริง	 และ
เหน็ความเชือ่มโยงของวทิยาศาสตรก์บัวชิาอืน่และ
ชีวิต	 ทำาให้สามารถอธิบาย	 ทำานายคาดการณ์สิ่ง
ต่างๆ	 ได้อย่างมีเหตุผล	 การประสบผลสำาเร็จใน
การเรียนวิทยาศาสตร์จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียน
มีความสนใจ	มุ่งมั่นที่จะสังเกต	สำารวจ	ตรวจสอบ	
สบืคน้ความรูท้ีม่คีณุคา่เพ่ิมขึน้อย่างไมห่ยุดย้ังการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องสอดคล้อง
กับสภาพจริงในชีวิต	 โดยใช้แหล่งเรียนรู้หลาก
หลายในท้องถ่ินและคำานึงถึงผู้เรียนที่มีวิธีการ
เรียนรู้	ความสนใจ	และความถนัดแตกต่าง	(กรม
วิชาการ.	2546:	169)	และการมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพือ่น	บคุคลอืน่ๆ	และสิง่แวดลอ้มรอบตวัหลายๆ	

ด้าน	ใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ	เป็นเครื่องมือใน
การสร้างความรู้	 ผู้เรียนมีกิจกรรมที่หลากหลาย	
ทำาให้ผู้เรียนตื่นตัวอยู่เสมอจึงทำาให้เกิดการเรียน
รู้ได้ดี	 การถ่ายโอนความรู้และการประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย	 ทำาให้เกิดการเรียนรู้
ได้ดี	 ลึกซึ้ง	 จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการเรียนรู้จาก
การสืบค้นได้เป็นอย่างดี	 ทำาให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่าง
มีความสุขสนุกสนานและได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองตามแนวทางที่หลากหลาย	 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ	 สุรีย์พร	 แก้วเมืองมูล	 (2551:	
121-143)	 ได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องพันธุศาสตร์	 ที่
ส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม	ผลการทดลองพบ
ว่า	 ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้	 
เทา่กับ	0.7235	สอดคลอ้งกับงานวิจัยของกมลรตัน	์ 
ฉิมพาลี	 (2554:	 117-123)	 ได้ศึกษาการ 
เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีน	การคดิอยา่ง
มีวิจารณญาณการรู้วิทยาศาสตร์และเหตุผลเชิง
จริยธรรม	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ที่
เรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับ
สังคมและการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	 7	 ข้ัน	 ผลการ
วจิยัพบวา่	คา่ดชันีประสทิธผิลของแผนการจดัการ
เรยีนรู	้เทา่กบั	0.6925	และสอดคล้องกบังานวิจยั
ของ	จิราลักษณ์	ศิริพงษ์	 (2551:	บทคัดย่อ)	 ได้
ศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนวชิาคณติศาสตร	์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่	3	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต	
3	 ผลการวิจัยปรากฏว่า	 ค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ	0.7231	

3.	 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
เหตุผลเชิงจริยธรรมและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4	 แบบประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	 และแบบปัญหาเป็น
ฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
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.05	ทั้งนี้เนื่องมาจาก	การสอนโดยใช้รูปแบบตาม
แนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม	 ผู้ศึกษา
ค้นคว้าพยายามจัดหาสื่อและหัวข้อที่นำามาเป็น
ประเด็นที่กำาลังเป็นที่สนใจในปัจจุบันและเป็น
ประเด็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียน	 จึงเป็นการ
กระตุ้นใหนั้กเรยีนได้โตแ้ยง้	มสีว่นรว่มแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระและสนุกสนาน	 เพราะเป็น
กิจกรรมที่ได้จากประสบการณ์ตรง	และทำาให้เกิด
ทักษะกระบวนการคิด	 ซึ่งกระบวนการ	 ต่างๆ	 ท่ี
นักเรียนได้จากการปฏิบัติจริง	ช่วยให้นักเรียนเกิด
ความเข้าใจ	 และส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การ
เรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับ
สังคม	 มีความแตกต่างจากประเด็นทั่วไป	 เพราะ
เป็นแนวทางการเรียนรู้ที่ชัดเจน	 มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
อภิปรายและโต้แย้งประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน	

การเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์กับสังคม	 จึงสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
พฒันาทกัษะการโตแ้ยง้อยา่งมเีหตผุล	นำาไปสูก่าร
ฝึกการใช้เหตุผลอย่างไม่เป็นทางการ	 ซึ่งเป็นกระ
บวนการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เมื่อต้องการเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ของธรรมชาติ	 ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ	 ชมพูนุช	 แพงวงษ์	 (2550:	 126-127)	
ไดศ้กึษาผลการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรโ์ดย
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ตามรูปแบบการสอนตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสังคม	(STS)	
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	โรงเรียนประชา
สามัคคี	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์	เขต	
3	พบวา่	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร	์
เรือ่ง	ดนิและการแกป้ญัหาดินโดยใช้ภูมปิญัญาทอ้ง
ถิ่น	จำานวนนักเรียน	ร้อยละ	95.83	มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสงูกวา่รอ้ยละ	70	สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ	ประหยัด	โพธิ์ศรี	(2550:	39)	ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความ
สามารถในการตัดสินใจของนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่	 6	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 นักเรียนที่ได้รับ

การสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ
สงัคม	มผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนผา่นเกณฑร์อ้ยละ	
73.08	สงูกวา่เกณฑท์ีเ่ป้าหมายกำาหนด	สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ	 สุรีย์พร	 แก้วเมืองมูล	 (2551:	
121-143)	 ได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายเรือ่งพนัธศุาสตร	์ทีส่ง่เสรมิ
ความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคม	ผลการทดลองพบว่า	ภาย
หลังจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์	 ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนจุด
ตัดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0	 .05	 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 กมลรัตน์	 ฉิมพาลี	
(2554:	117-123)	ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การรู้วิทยาศาสตร์และเหตุผลเชิงจริยธรรม	 ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5	ทีเ่รยีนรูต้ามแนวคิด
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคมและการเรียนรู้
แบบสืบเสาะ	7	ขั้น	นักเรียนที่เรียนด้วยการเรียน
รู้ตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม
และการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	 7	 ข้ัน	 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 การคิดอย่างอย่างมีวิจารณญาณ	
การรู้วิทยาศาสตร์และเหตุผลเชิงจริยธรรม	 หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	.05	

ข้อเสนอแนะ
1.	ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

1.1	 สำาหรับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับ
สังคม	 ก่อนการสอนครูควรวางแผนและเตรียม
ตัวให้พร้อม	ครูต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการสำารวจ
ค้นคว้าจากสื่อต่างๆ	 เช่น	 หนังสือพิมพ์	 วารสาร	
นิตยสาร	และอินเตอร์เน็ต	เพื่อสำารวจประเด็นใด
ที่น่าสนใจและเหมาะสมกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์
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ที่ต้องสอน	 และต้องเป็นประเด็นที่มีข้อมูลที่ 
เพียงพอ	 สามารถให้ผู้เรียนหาข้อมูลได้จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย	 และอยู่ในความสนใจของผู้
เรียน

1.2	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม	 และแบบ
ปัญหาเป็นฐาน	 ควรนำาบทบาทสมมุติมาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้

1.3	 ครูผู้สอนควรใช้สถานการณ์แบบ
ปัญหาเป็นฐานท่ีนักเรียนสนใจหรือใกล้ตัวท่ีเป็น
ปัญหาของนักเรียนเอง	 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน
ค้นคว้าหาคำาตอบด้วยตนเองให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมายโดยครูเป็นผู้คอยให้คำาแนะนำา
และให้กำาลงัใจนกัเรยีนในการแกไ้ขประเด็นปญัหา
ต่างๆ	

1.4	 ข้อจำากัดในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้	 ได้แก่	 คุณลักษณะของนักเรียน	 วัน	 เวลา	
สถานการณ	์ในบางครัง้ไมเ่ปน็ไปตามทีก่ำาหนด	แต่

การเรียนรู้ในสภาพจริงจะต้องดำาเนินไปอย่างต่อ
เนือ่งจึงจำาเปน็ตอ้งใชเ้วลาทัง้ในและนอกเวลาเรียน	

2.	ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

2.1	ควรมกีารพฒันาแผนการจดัการเรยีน
รู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมใน
ประเด็นปัญหาอื่นๆ	และระดับชั้นอื่นต่อไป

2.2	 ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกับการส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูงอื่นๆ	
ของนักเรียนในระดับต่างๆ	 ท่ีสอนตามแนวคิด
ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม	 และแบบปัญหา
เป็นฐาน

2.3	ควรทำาการศกึษารปูแบบตามแนวคดิ
ประเดน็วิทยาศาสตรก์ับสงัคม	และรูปแบบปัญหา
เป็นฐานไปใช้กับระดับชั้นและเนื้อหาวิชาอื่น	 เพื่อ
ใหท้ราบว่าการศึกษานัน้มผีลกระทบตอ่การจดัการ
เรียนรู้	เมื่อเปลี่ยนตัวแปรและกลุ่มเป้าหมาย	เมื่อ
ได้เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์	

เอกสารอ้างอิง
กรมวิชาการ.	 (2546).	การจัดสาระการเรียนรู้	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.	กรุงเทพฯ:	 โรงพิมพ์

คุรุสภาลาดพร้าว.

กระทรวงศึกษาธิการ.	(2545).	สอนให้คิด.	พิมพ์ครั้งที่	2.	กรุงเทพฯ:	สวัสดิการกรมสามัญศึกษา.

.	(2552).	หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551.	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จำากัด.

.	(2551).	ตวัช้ีวดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง	กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร.์	กรงุเทพฯ:	
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จำากัด.

กมลรัตน์	ฉิมพาลี.	(2554).	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดอย่างมีวิจารณญาณการรู้
วิทยาศาสตร์และเหตุผลเชิงจริยธรรม	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ที่เรียนรู้ตามแนวคิด
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคมและการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	 7	 ข้ัน.	 วิทยานิพนธ์	 กศ.ม.	
มหาสารคาม:	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,	2554.



Journal of Education, Mahasarakham University 69 Volume 8 Number 3 July - September 2014

จิราลักษณ์	 ศิริพงษ์.	 (2551).	 การเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ	
เขต	3	ที่มีความฉลาดทางอารมณ์และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองแตกต่างกัน.	วารสารวัดผล
การศึกษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.	185:	99-206;	กรกฎาคม-กันยายน,	2551.

ชมพูนุช	แพงวงษ์.	(2550).	ผลการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์	โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามรูปแบบ
การสอนตามแนวคิดวทิยาศาสตร	์เทคโนโลย	ีและสงัคม	(STS).	วิทยานพินธ์	ศษ.ม.	ขอนแกน่:	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.	

ทศินา	แขมมณ	ีและคณะ.	(2542).	“การคิดและการสอนเพือ่พฒันากระบวนการคดิ,”	ใน	เอกสารประกอบ
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนกลุม่การเรยีนรูเ้พือ่พฒันากระบวนการคดิ.	หนา้	30.	
กรุงเทพฯ:	สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประสาท	เนืองเฉลิม.	 (2551).	“การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิด	Socioscientific,”	วารสาร
ศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.	2	(3)	:	99-105	;	กรกฎาคม-กันยายน.

พินิจ	ขำาวงษ์.	(2551).	“การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์,”	ใน	
เอกสารประกอบการสัมมนา	เรือ่ง	สอนวทิยาศาสตรอ์ยา่งไรใหส้อดคลอ้งกบับรบิทชมุชนเมอืง.	
หน้า	1-12.	ม.ป.ท.:	ม.ป.พ.

สุรีย์พร	 แก้วเมืองมูล.	 (2551).	 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 เรื่อง 
พันธุศาสตร์ท่ีส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจเก่ียวกับประเด็นทางวิทยาศาสตร์และ
สังคม.	ปริญญานิพนธ์	กศ.ด.	กรุงเทพ:	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.	 (2553).	 ผลการทดสอบวัดผลคุณภาพการศึกษาระดับ
ชาติ.	กรุงเทพฯ:	สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Sadler,	Troy	D.	(2005).	“Socioscience	and	ethics	in	science	Classroom:	Teacher	perspectives	
and	Strategies,”	Science	Education.	43	(8)	:	353-376:	August.



การพฒันารปูแบบการมสีว่นรว่มในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Development of a Model for Educational Management  
Participation among Members of the Committees of Basic 
Education Institution the Northeast

ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา1, พนมพร จินดาสมุทร์2, วาโร เพ็งสวัสดิ์3, วัลนิกา ฉลากบาง4

Songsak Kuanpratcha1, Panomporw Jindasamutra2, 
Waro Peangsawat3, Wannika Chalakbang4

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้	มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและยืนยันรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี	
(Mixed	Methods)	ได้แก่	การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย	การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	การศึกษาราย
กรณี	การใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง	(Modified	Delphi	Technique)	จำานวน	3	รอบ	และการวิจัย
เชงิสำารวจ	กลุม่เปา้หมายของการวจิยัครัง้นี	้ประกอบดว้ย	ผูท้รงคณุวฒุ	ิจำานวน	6	คน	ผูเ้ช่ียวชาญจำานวน	
21	คน	ซึ่งเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	โรงเรียนดีเด่น	จำานวน	2	โรงเรียน	โดยสัมภาษณ ์
ผู้บรหิาร	ครูผูส้อน	และประธานกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	รวมทัง้สิน้	6	คน	กลุม่ตวัอยา่งประกอบ
ดว้ย	ผู้บริหารโรงเรยีน	ครผููส้อน	และประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัสำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปีการศึกษา	2555	จำานวน	540	คน	ได้มา
โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	(Multi-stage	Random	Sampling)	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล	ได้แก่	
แบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง	แบบสอบถามแบบชนดิมาตราสว่นประมาณคา่	(Rating	Scale)	และแบบ
ตรวจสอบรายการ	(Check	List)	และแบบเติมคำา	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	
ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์	

ผลการวิจัย	พบว่า

ผลการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ประกอบด้วยองค์ประกอบ	4	ด้าน	คือ	ด้านทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา	

1	 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
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ดา้นกระบวนการมสีว่นรว่มในการจัดการศกึษา	ดา้นประสทิธิภาพการมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา	และ	
ด้านเงื่อนไข	ปัจจัยของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด	จำานวน	2	ด้าน	คือ	ด้านทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา	และด้าน
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	และอยู่ในระดับมาก	จำานวน	2	ด้าน	คือ	ด้านประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 และด้านเงื่อนไข	 ปัจจัยของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 ซึ่งมี
รายละเอียด	ดังนี้

2.1	ด้านทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา	มี	4	ด้าน	คือ	ด้านชุมชน	ด้านโรงเรียน	ด้านคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	และด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วม

2.2	ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	มี	6	ขั้น	คือ	ขั้นการเตรียมการและศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน	ขั้นการระดมความคิดเห็น	ขั้นการวางแผน	ขั้นการดำาเนินงาน	ขั้นการประเมินผล	และขั้น
การร่วมรับผลประโยชน์

2.3	ดา้นประสทิธภิาพการมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา	ม	ี4	ดา้น	คอื	ดา้นบรหิารวิชาการ	ดา้น
บริหารงบประมาณ	ด้านบริหารบุคคล	และด้านบริหารงานทั่วไป

2.4	ดา้นเงือ่นไข	ปจัจยัของการมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พบว่ามี	2	ด้าน	คือ	เงื่อนไข	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา	และเงื่อนไข	ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

คำาสำาคัญ:		 รูปแบบ,	การมีส่วนร่วม,	การจัดการศึกษา

Abstract
The	purpose	of	 this	study	was	 to	develop	and	verify	a	model	of	participation	 in	 

educational	management	among	members	of	committees	of	basic	education	 Institutions	
in	the	Northeast.	The	research	methodology	was	based	on	a	mixed	method	consisting	of	
analysis	of	documents	and	research	work,	having	interviews	with	experts,	investigating	a	case	
study,	using	the	Modified	Delphi	Technique	for	3	rounds,	and	carrying	out	a	survey	research.	
The	target	group	of	 this	study	as	selected	by	purposive	sampling	comprised	6	qualified	
persons,	21	experts,	6	people	from	2	outstanding	schools.	Three	members	of	each	of	both	
schools	consisting	of	one	school	administrator,	one	teacher,	and	one	chair	of	the	Committee	
of	Basic	Education	Institution	were	selected	for	getting	an	interview.	A	sample	as	selected	
by	multi-stage	random	sampling	consisted	of	school	administrators,	teachers,	chairs	of	the	
Committees	of	Basic	Education	Institutions	under	the	Offices	of	Basic	Education	Committee	 
in	 the	Northeast	 in	academic	year	2012,	 totaling	540	people.	The	 instruments	used	 for	 
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collecting	data	were	a	structured	interview	guide,	a	rating-scale	questionnaire,	a	checklist,	
and	a	form	for	filling-out.	Statistics	used	for	analyzing	data	were	frequency,	percentage,	mean,	
standard	deviation,	median,	and	interquartile	range.

The	findings	revealed	as	follows:	

1.	 The	 result	 of	 development	 on	 a	 model	 of	 participation	 in	 educational	 
management	 among	members	of	 the	Committees	of	Basic	Education	 Institutions	 in	 the	
Northeast	 consisted	 of	 4	 aspects,	 namely	 those	 of	 resources	 conducive	 to	 educational	 
management,	 process	 of	 participation	 in	 educational	 management,	 efficiency	 of	 
participation	 in	 educational	management,	 and	 conditions	 and	 factors	 of	 participation	 in	 
educational	management.

2.	The	result	of	testing	the	model	for	educational	management	participation	among	
members	of	the	Committees	of	Basic	Education	Institutions	in	the	Northeast	as	a	whole	was	
at	the	high	level.	Considering	it	as	each	of	all	the	aspects,	2	of	which	were	at	the	highest	
level,	namely	that	of	resources	conducive	to	educational	management	and	that	of	process	of	
participation	in	educational	management;	whereas	2	of	which	were	at	the	high	level,	namely	
that	of	efficiency	of	participation	 in	educational	management,	and	that	of	conditions	and	
factors	of	participation	in	educational	management.	The	aforementioned	have	demonstrated	
in	detail	as	follows:	

2.1	In	the	aspect	of	resources	conducive	to	educational	management,	there	are	4	
facets	like	those	of	community,	school,	committee	of	basic	education	institution,	and	nature	
of	the	environment	conducive	to	participation.

2.2	 In	 the	 aspect	 of	 process	 of	 participation	 in	 educational	management,	 there	
are	6	steps	like	those	of	preparatory	work	and	studying	basic	information,	brainstorming,	 
planning,	implementing	the	plan,	assessing	the	result,	and	taking	part	in	receiving	the	benefits.

2.3	 In	 the	 aspect	 of	 efficiency	 of	 participation	 in	 educational	 management,	 
there	are	4	facets	like	those	of	academic	administration,	budget	administration,	personnel	
administration,	and	general	administration.

In	the	aspect	of	conditions	and	factors	of	participation	in	educational	management	
among	members	of	the	Committees	of	Basic	Education	Institutions	in	the	Northeast,	there	
were	found	2	facets	like	that	of	those	conditions	and	factors	which	resulted	in	participation	
in	educational	management	and	that	of	those	conditions	and	factors	which	were	obstacles	
to	participation	in	educational	management.

Keywords:		Model,	Participation,	Education	management
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บทนำา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี

บทบาทสำาคัญในการนำาความคิด	 ความต้องการ
ของชุมชนสู่โรงเรียน	 เพื่อสามารถจัดการศึกษาที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชน	 การจัดการ
ศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลนัน้จำาเปน็
ต้องอาศัยความร่วมมือ	 ความช่วยเหลือ	 การส่ง
เสริมและสนับสนุนจากผู้บริหาร	 ครู	 ผู้ปกครอง
นักเรียน	ประชาชน	 ชุมชน	 และองค์กรต่างๆ	 ใน
ท้องถิ่น	ซึ่งอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาอย่างแท้จริง	 นอกจากการเปิด
โอกาสใหม้สีว่นรว่มในการจดัการศกึษาตามความ
ต้องการของชมุชนแลว้	ยังทำาใหเ้กดิความเขา้ใจอนั
ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน	ซึ่งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นเสมือนบุคคลที่ทำา
หน้าทีป่ระสานงานด้านการจดัการศกึษา	และการ
ประสานความสมัพันธท์ีดี่ระหวา่งสถานศกึษาและ
ชมุชน	ซ่ึงในปัจจบุนัมคีวามสำาคญัเปน็อย่างมากใน
การจัดการศึกษา	 (สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2546:	19)	

แม้ว่าจะมีความพยายามท่ีจะให้คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา	 ทั้งในระดับนโยบายและระดับการ
ปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนั้น	 แต่ในทางปฏิบัติยังมี
ปัญหาหลายประการที่ทำาให้คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนมีความรู้สึกว่าหน้าที่
ในการจัดการศกึษาในชุมชนเปน็ของโรงเรยีน	และ
ชุมชนเป็นเสมือนบริบทหน่ึงทางสังคมที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในฐานะผู้ให้ความร่วมมือและยินยอมใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเท่าน้ัน	 ทำาให้การ
จัดการศึกษาไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างแท้จริง	 ปัญหาที่สะท้อนให้เห็น
คอื	โรงเรยีนและคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้
ฐานยงัขาดความเขา้ใจอย่างลกึซึง้ว่าการมีส่วนร่วม

อย่างแท้จริงนั้นควรมีโครงสร้างความสัมพันธ์	 มี
หลักการ	 วัตถุประสงค์	 และกระบวนการอย่างไร	
รวมถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานควรเป็นไปเช่นใด	 ซึ่งการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำาเป็นต้องใช้
แนวคิดและวิธีการจัดการศึกษาที่เป็นการศึกษา
แบบใหมใ่ห้สอดคลอ้งกนั	โดยมุง่ใหค้ณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ
ต่อการศึกษาของชุมชน	 ทั้งนี้เพื่อให้จัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และประสบความสำาเร็จ	
เป็นท่ีนิยมและยอมรับของผู้ปกครอง	 นักเรียน
และชุมชน	

ดังนั้น	หากได้มีการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่ง
รปูแบบการมส่ีวนรว่มในการจัดการศึกษาของคณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	จะเปน็เครือ่งมอื
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โดยผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งจรงิจงั	ดว้ยเหตผุลดงักล่าว
จึงเป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ	 ซึ่งรูปแบบประกอบด้วย	 ด้านทรัพยากรที่
เอื้อต่อการจัดการศึกษา	 ด้านกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา	 ด้านประสิทธิภาพการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 และด้านเง่ือนไข	
ปัจจัยการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมต่อไป

วัตถุประสงค์
การวจิยัเรือ่งการพฒันารปูแบบการมส่ีวน

ร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้
กำาหนดความมุ่งหมายไว้ดังนี้	

1.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
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ขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.	 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูป
แบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานในภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ

วิธีดำาเนินการวิจัย
ผูว้จิยัได้ดำาเนินการวจิยั	โดยใช้วธิกีารวจัิย

แบบผสานวิธี	(Mixed	Methodologies)	โดยแบ่ง
ขั้นตอนดำาเนินการวิจัยเป็น	3	ระยะ	ดังนี้	

ระยะท่ี	1	การสรา้งรปูแบบ	ประกอบด้วย	
1.1)	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 (Documentary	 Analysis)	 
1.2)	 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	 จำานวน	 6	 คน	 
	 (Expert	 Interview)	 ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง	 1.3)	 ศึกษาจากโรงเรียนดีเด่น	 จำานวน	
2	 โรงเรียน	 (Case	 study)	 ได้แก่	 โรงเรียน
บ้านนาแก	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสกลนคร	 เขต	 1	 และโรงเรียนยางอู้ม
วิทยาคาร	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์	 เขต	 2	 โดยการวิเคราะห์เนื้อหา	
และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 (Structured	 
Interview)	 นำาข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์
เอกสาร	 และการสัมภาษณ์	 มาทำาการวิเคราะห์
เน้ือหา	 (Content	 Analysis)	 และหาความ
สอดคล้องของข้อมูลเพื่อร่างรูปแบบ

ระยะที่	 2	 การพัฒนารูปแบบ	 เป็นการ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง	
(Modified	Delphi	Technique)	จำานวน	3	รอบ	
สอบถามผู้เชี่ยวชาญ	 จำานวน	 21	 คน	 ได้มาโดย
การเลอืกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	ซึง่ 
ผูเ้ชีย่วชาญประกอบดว้ย	นกัวชิาการ	ผูบ้รหิารการ
ศึกษา	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 และครูผู้สอน	 การ

วิเคราะห์ขอ้มลู	โดยใชแ้บบสอบถามแบบประมาณ
ค่า	5	ระดับ	จำานวน	162	ข้อ	การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้จิยันำาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามเดลฟายรอบ
ที่	 3	 มาคำานวณหาค่ามัธยฐาน	 (Median)	 และ	 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์	(Inter-Quartile	Range)	
ซึง่มีคา่มัธยฐาน	(Median)	ตัง้แต	่3.50	ขึน้ไป	และ	
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์	(Inter-Quartile	Range)	
ตั้งแต่	1.50	ลงมา

ระยะที่	 3	 การตรวจสอบความเหมาะ
สมเพื่อการนำารูปแบบไปใช้	 เป็นการตรวจสอบรูป
แบบด้วยวิจัยเชิงสำารวจ	(Survey	Research)	โดย
สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง	 ซึ่งเป็น
ผู้บริหาร	 ครูผู้สอน	 และประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียง
เหนอื	จำานวน	540	คน	ไดม้าโดยการสุม่แบบหลาย
ขัน้ตอน	(Multi-stage	Random	Sampling)	โดยใช้
แบบสอบถาม	การประมวลผลและวเิคราะหข์อ้มลู
โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป	SPSS/PC	(Statistical	
Package	for	the	Social	Science)	สถิติที่ใช้คือ	
ค่าเฉลี่ย	( )	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

ผลการวิจัย
1.	ผลการพฒันารปูแบบการมส่ีวนรว่มใน

การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ผู้วิจัยได้
ดำาเนินการ	ดังนี้	

ระยะที่	1	ผลการสร้างรูปแบบการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และ
การวิเคราะห์ผลการศึกษาโรงเรียนดีเด่น	 พบว่า	 
รปูแบบการมส่ีวนรว่มในการจัดการศึกษาของคณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	ประกอบด้วย	1)	ด้านทรัพยากรที่เอื้อ
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ต่อการจัดการศึกษา	 2)	 ด้านกระบวนการมีส่วน
รว่มในการจดัการศกึษา	3)	ด้านประสทิธภิาพการ
มสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา	และ	4)	ด้านเงือ่นไข	
ปัจจัยของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ระยะที่	 2	 ผลการพัฒนารูปแบบการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ	 โดยการใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง	 3	
รอบ	 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ	
จำานวน	21	คน	พบว่า	ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับรูป
แบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานในภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื	คดิเปน็รอ้ยละ	100	โดยด้านทรพัยากร
ทีเ่อือ้ตอ่การจดัการศึกษา	มค่ีา	Med	เทา่กบั	4.76,	
ค่า	IR	เท่ากับ	0.53	ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา	มีค่า	Med	เท่ากับ	5,	ค่า	IR	
เท่ากับ	0.64	ด้านประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา	มีค่า	Med	เท่ากับ	4.70,	ค่า	IR	
เท่ากับ	 0.74	 และด้านเงื่อนไข	 ปัจจัยการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา	มีค่า	Med	เท่ากับ	4.77,	
ค่า	IR	เท่ากับ	0.69

2.	ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของ
รปูแบบการมส่ีวนรว่มในการจัดการศึกษาของคณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานในภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ	ผู้วิจัยได้ดำาเนินการ	ดังนี้

ระยะที่	3	ผลการตรวจสอบความเหมาะ
สมเพื่อการนำาไปใช้ของรูปแบบการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ด้วยการ
วิจัยเชิงสำารวจ	(Survey	Research)	โดยสอบถาม
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง	 ซึ่งเป็น	 ผู้บริหาร
สถานศึกษา	 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	 และครูผู้สอน	จำานวน	540	คน	พบ
ว่า	รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ	 โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก	มีค่า	 	เท่ากับ	4.49,	ค่า	S.D.	เท่ากับ	
0.50	เมื่อพิจารณารายด้าน	มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด	คือ	ด้านทรัพยากรที่เอื้อต่อการ
จดัการศกึษา	มคีา่	  เทา่กบั	4.59,	คา่	S.D.	เทา่กบั	
0.45	 ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศกึษา	มคีา่	  เทา่กบั	4.71,	คา่	S.D.	เทา่กบั	0.46	
และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ด้าน
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	
มีค่า	  เท่ากับ	4.39,	ค่า	S.D.	เท่ากับ	0.46	และ
ด้านเงื่อนไข	 ปัจจัยการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศกึษา	มคีา่	  เทา่กบั	4.30,	คา่	S.D.	เทา่กบั	0.64

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยอภิปรายผล	ดังนี้

1.	ผลจากการวจิยัการพฒันารปูแบบการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ	 ประกอบด้วยองค์ประกอบสำาคัญ	 4	 ด้าน	
คือ	ด้านทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา	ด้าน
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 ด้าน
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	
และด้านเง่ือนไข	 ปัจจัยของการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	 โชเด
อร์เบค	 (Shoderbeck,	1990)	และวิลสัน	 (Wil-
son,	1991)	ประกอบดว้ย	1)	ปจัจยันำาเขา้	(Input)	
หรือทรัพยากร	หรือสิ่งที่จำาเป็นต้องนำาเข้าสู่ระบบ	
2)	กระบวนการ	(Process)	3)	ผลผลิต	(Output)	
4)	ข้อมูลย้อนกลับ	(Feedback)	และ	5)	สภาพ
แวดล้อม	(Environment)	

2.	 ผลจากการวิจัยการตรวจสอบความ
เหมาะสมของรปูแบบการมสีว่นรว่มในการจดัการ
ศกึษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานใน
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รายละเอียดดังนี้

2.1	 ผลจากการวิจัยองค์ประกอบด้าน
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ	 ประกอบด้วย	 ด้านชุมชน	 ด้าน
โรงเรียน	 ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืน
ฐาน	 และด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีส่วน
ร่วม	 เมื่อพิจารณาโดยรวม	 พบว่า	 ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด	

	 2.1.1	ด้านชุมชน	ได้แก่	สภาพทั่วไป
ของชุมชน	ผู้นำาชุมชน	และ	บุคลากรในชุมชน	ดัง
ที่	เมตต์	เมตต์การุณ์จิต	(2541:	103)	กล่าวว่า	
การให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 เป็น
ผลดีทั้งสถานศึกษาและชุมชน	 ต่างฝ่ายต่างช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน	 มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ	
ร่วมรับผิดชอบ	ก่อให้เกิดผลดีหลายประการ	ดังนี้	
1)	 เกิดกระบวนการกลุ่มและการทำางานร่วมกัน	
การปฏิบัติงานเป็นไปตามความต้องการของท้อง
ถิ่นและชุมชนที่ต้องการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการทำางาน	 ถ้าเกิดจากความคิดเห็นของสถาน
ศกึษาแหง่เดยีวย่อมไมส่อดคลอ้งกบัความต้องการ
ของชุมชนและไม่เกิดกระบวนการพัฒนาร่วมกัน	
2)	เป็นการกระจายอำานาจให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมบริหารการจัดการศึกษา	 ได้ทราบปัญหาที่แท้
จริง	 และยังเป็นการลดภาระการทำางานจากส่วน
กลาง	 3)	 ทำาให้ใช้ทรัพยากรในชุมชนได้อย่างคุ้ม
ค่า	 การที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	
ทุกคนจะร่วมกันดูแลการใช้ทรัพยากรต่างๆ	 ใน
ชุมชน	ทั้งคน	 เงิน	 วัสดุ	 อุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม	
รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
สูงสุด	 เพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวม	 4)	 ช่วย
ในเรื่องระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา	และชุมชนจะควบคุมดูแล	ตรวจสอบ
การทำางานให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเพื่อผล
ประโยชน์ร่วม	 และ	 5)	 สร้างจิตสำานึกที่ดีในการ

ทำางานเพื่อเด็ก	 สังคม	 และส่วนรวมมากกว่าการ
ทำางานเพื่อตนเอง	

	 2.1.2	ด้านโรงเรียน	 ได้แก่	ลักษณะ
ของโรงเรียน	 การปฏิบัติของโรงเรียน	 ผู้บริหาร	
และครูผู้สอน	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 วัชรยุทธ	 บุญมา	
(2551:	202)	ได้ศึกษา	พบว่า	บริบทและตัวป้อน
ทีจ่ำาเปน็	คอื	ผูบ้ริหารสถานศกึษาและบคุลากรเหน็
ความสำาคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จดัการศกึษา	ชมุชนรูแ้ละเขา้ใจบทบาทหนา้ทีแ่ละ
พร้อมแสดงบทบาทการมีส่วนร่วม	 สถานศึกษา
และชุมชนมีศักยภาพและความสามารถในการ
แสวงหานักวิชาการภายนอกที่มีความเต็มใจและ
พร้อมที่จะทำางานร่วมกัน	

	 2.1.3	 ด้านคณะกรรมการสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ไดแ้ก	่ภมูลิำาเนาในทอ้งถิน่	ความ
คาดหวงัตอ่คณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีน	
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำาหนด	 การ
ได้รับการยกย่องและให้เกียรติจากโรงเรียน	ความ
สัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียน	การเป็นศิษย์เก่าที่มีความ
ผูกพันกับโรงเรียน	 ความรู้	 ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษา	และความพึง
พอใจในการทำางานของคณะกรรมการสถานศกึษา
ด้วยกัน	ซึ่ง	เสริมศักดิ์	วิศาลาภรณ์	(2539:	19)	
ได้ศึกษา	 พบว่า	 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารการศึกษาจะมีอยู่ในลักษณะเดียวกัน	
คือ	 ในรูปของคณะกรรมการ	 การเข้าร่วมในคณะ
กรรมการในลกัษณะของผูท้รงคณุวฒุมีิความหมาย
รวมถึงข้าราชการในหน่วยงานอ่ืนๆ	 ข้าราชการที่
เกษียณแล้วหรือประชาชนทั่วไป	ซึ่งสอดคล้องกับ	
สำานักงานปฏิรูปการศึกษา	(2543)	ได้บทบัญญัติ
เกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต	ิพ.ศ.2542	และ
แกไ้ขเพิม่เตมิ	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.2545	ในมาตรา	40	
ไว้โดยเฉพาะ	แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการสถาน
ศกึษามคีวามจำาเปน็และความสำาคัญต่อการจัดการ
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ศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างมาก	 ทั้งน้ีเพราะการ
บรหิารและการจดัการของโรงเรียนจะเปน็ไปอย่าง
มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ	 ย่อมจำาเป็นจะ
ตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายของรฐัและสภาพปญัหา	
และความต้องการของแต่ละท้องถิ่นด้วย	

	 2.1.4	 ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การมีส่วนร่วม	ได้แก่	สภาพแวดล้อมภายใน	และ
สภาพแวดลอ้มภายนอก	ซึง่ทศันศ์รินิทร	์สวา่งบญุ	
(2548:	47)	ไดส้งัเคราะหง์านวจิยัด้านการมสีว่น
ร่วมของโรงเรียนกับชุมชน:	 การวิเคราะห์อภิมาน
และการวิเคราะห์กระบวนการทางปัญญาอภิมาน	
สรุปได้ว่า	 ปัจจัยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับ
ชุมชน	 แบ่งออกเป็น	 3	 ด้าน	 คือ	 1)	 ปัจจัยด้าน
ชุมชน	 ได้แก่	 สภาพทั่วไปของชุมชน	 ผู้นำาชุมชน	
และบุคลากรในชุมชน	 2)	 ปัจจัยด้านโรงเรียน	
ได้แก่	ลักษณะของโรงเรียน	การปฏิบัติงานภายใน
โรงเรยีน	และลกัษณะของบุคลากรในโรงเรยีน	และ	
3)	 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของชุมชน	 ได้แก่	
สภาพเศรษฐกิจ	 สภาพการเมืองการปกครอง	
สงัคมวฒันธรรม	และเทคโนโลย	ีนอกจากนี	้ชชูาต	ิ
พ่วงสมจิตต์	 (2541:	 266-273)	 ได้ทำาการวิจัย
เรื่อง	การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่ต่อ
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพ	 พบว่า	
ปจัจัยสง่เสรมิใหชุ้มชนเขา้มามส่ีวนรว่มกบัโรงเรยีน
ประกอบดว้ย	ปัจจยัทัง้	3	กลุม่คือ	กลุม่ปจัจยัเกีย่ว
กับสภาพแวดล้อม	 ได้แก่	 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	
แบบอุตสาหกรรมและอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจดี	
ปจัจยัทางดา้นการเมอืงการปกครองทีช่่วยกระตุน้
ใหน้กัการเมอืงทอ้งถิน่เขา้มามสีว่นรว่มและปจัจยั
ทางด้านสังคมวัฒนธรรม

2.2	 ผลจากการวิจัยกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ประกอบด้วย	 ขั้นการเตรียมการและศึกษาข้อมูล

พืน้ฐาน	ขัน้การระดมความคดิเหน็	ขัน้การวางแผน	
ข้ันการดำาเนินงาน	 ข้ันการประเมินผล	 และ	 ข้ัน
การร่วมรับผลประโยชน์	ซึ่งสอดคล้องกับ	แซดดิด	
และคณะ	(Shadid	et.	el.,	1982:	107-122)	ได้
เสนอกระบวนการของการมีส่วนร่วม	 4	 ข้ัน	 คือ	
ขั้นที่	 1	 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 เป็นการ
กำาหนดความต้องการและจัดลำาดับความสำาคัญ	
การวางแผนและการตัดสินใจปฏิบัติตามแผนที่
วางไว้	 ข้ันที่	 2	 การมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน	
เป็นการมีส่วนร่วมในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของ
การดำาเนินงาน	เช่น	การช่วยเหลือด้านทรัพยากร
การบริหารงานและประสานงานและการขอความ
ช่วยเหลือ	 เป็นต้น	 ขั้นที่	 3	การมีส่วนร่วมในการ
รบัผลประโยชนใ์นสว่นทีเ่กีย่วกบัผลประโยชน	์และ	
ข้ันที่	 4	 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล	 การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น	 สิ่งสำาคัญที่จะต้อง
สังเกตก็คือ	ความเห็นชอบ	และความคาดหวัง	ซึ่ง
มอีทิธพิลสามารถแปรเปลีย่นพฤตกิรรมของบคุคล
ในกลุ่มต่างๆ	 ได้	 ซึ่งศิริกาญจน์	 โกสุมภ์	 (2542:	
23)	 ได้เสนอ	 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
และโรงเรียนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน	มี	 8	
ขั้นตอน	คือ	1)	การศึกษาข้อมูลพื้นฐานก่อนร่วม
ดำาเนนิการ	2)	การสรา้งความสมัพนัธก์บัประชาชน
ในชุมชน	 3)	 การสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้มีส่วน
ร่วม	4)	การสร้างกิจกรรม	5)	การต่อรองเพื่อการ
ดำาเนินการ	6)	การร่วมกันดำาเนินการ	7)	การร่วม
กันประเมินผลการดำาเนินการ	แล	8)	การร่วมกัน
รับผลประโยชน์จากการดำาเนินการ	

2.3	 ผลจากการวิจัยด้านประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอื	ประกอบดว้ย	ดา้นบรหิารวชิาการ	ดา้น
บริหารงบประมาณ	ด้านบริหารบุคคล	และ	ด้าน
บริหารทั่วไป	 ครอบคลุม	 บทบาทด้านนโยบาย	
บทบาทด้านการส่งเสริม	 สนับสนุน	 บทบาทด้าน
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การกำากับ	 ติดตามการดำาเนินงาน	 และบทบาท
ด้านที่ปรึกษา	ซึ่งสอดคล้องกับ	ชัญญา	อภิปาลกุล	
(2545)	 ได้เสนอแนวคิดว่า	 คณะกรรมการสถาน
ศึกษาเป็นกลไกสำาคัญในการเชื่อมโยงนโยบาย
ของรัฐให้เข้ากับความต้องการของชุมชน	 โดย
การกำาหนดทิศทางในการจัดการศึกษาในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา	 ผู้บริหาร/ครู	 หลักสูตร	
และการบรหิารใน	4	ด้านคอื	วชิาการ	งบประมาณ	
การบริหารงานบุคคล	และการบริหารทั่วไป	

	 2.3.1	ด้านบริหารวิชาการ	ประกอบ
ด้วย	 1)	 บทบาทด้านนโยบาย	 ได้แก่	 การร่วม
กำาหนดเป้าหมายด้านวิชาการและหลักสูตร	 การ
ร่วมกำาหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนการ
สอน	 และการร่วมกำาหนดเป้าหมายการวัดและ
ประเมินผลนักเรียน	 2)	 บทบาทด้านการส่ง
เสริม	 สนับสนุน	 ได้แก่	 ส่งเสริม	 สนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดทำาเป้าหมายด้านวิชาการ	 และ
หลักสูตร	ส่งเสริม	สนับสนุนในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม	 กระบวนการเรียนรู้	 แหล่งเรียน
รู้	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	และทรัพยากรอื่นในท้องถิ่น	
การส่งเสริม	 สนับสนุนให้มีระบบประกันคุณภาพ	
และอนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาประจำาปีของ
สถานศึกษา	 3)	 บทบาทด้านการกำากับ	 ติดตาม
การดำาเนินงาน	ได้แก่	รับทราบข้อมูลด้านวิชาการ
และหลักสูตร	 การจัดการเรียนการสอน	 การวัด	
และประเมินผลนักเรียน	 การกำากับ	 ติดตามให้
สถานศึกษาจัดร.	 บบประกันคุณภาพการศึกษา	
และการกำากับ	 ติดตามการดำาเนินงานตามแผน
ของสถานศึกษา	 และ4)	 บทบาทด้านที่ปรึกษา	
ได้แก่	 การให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา	 การให้ข้อเสนอแนะ	 และ	 หรือ
เสนอความคิดเห็นในด้านวิชาการและหลักสูตร	
และการจัดการเรียนการสอน	 การให้ความเห็น	
หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
นักเรียน	 และ	 การให้ความเห็น	 หรือเสนอแนะ

เก่ียวกับการจัดร.	 บบประกันคุณภาพการศึกษา	
ซึ่งได้แก่	การพัฒนาหลักสูตรและการนำาหลักสูตร
ไปใช้	 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้	 การพัฒนา
สื่อ	นวัตกรรม	และเทคโนโลยีทางการศึกษา	การ
วางแผนและพัฒนาการส่งเสริมทางวิชาการ	 การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้	 การนิเทศภายใน	 และการวัด
และประเมินผล	 สอดคล้องกับ	 ปาริชาติ	 ชมชื่น	
(2555:	บทคดัยอ่)	ไดศ้กึษาสภาพปจัจบุนั	ปญัหา	
และความต้องการในการบริหารงานวิชาการแบบ
มีส่วนร่วมของชุมชน	 พบว่า	 องค์ประกอบหลัก
ในการบริหารงานวิชาการ	7	องค์ประกอบ	ได้แก่	
1)	 การพัฒนาหลักสูตรและการนำาหลักสูตรไปใช้	
2)	การพัฒนากระบวนการเรียนรู้	3)	การพัฒนา
สื่อ	 นวัตกรรม	 และเทคโนโลยีทางการศึกษา	 4)	
การวางแผนและพัฒนาการส่งเสริมทาง	 วิชาการ	
5)	 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้	 6)	 การนิเทศภายใน	
และ	7)	 การวัดและประเมินผล	 ซึ่ง	 อัจฉราภรณ์	
พลรักษา	 (2555:	 บทคัดย่อ)	 ศึกษาการดำาเนิน
งานบริหารงานวิชาการในโรงเรียนอำาเภอนางรอง	
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	
เขต	32	พบว่า	การวัดผลและประเมินผลการเรยีน
และงานทะเบียนนักเรียน	 ควรมีระเบียบและแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
การเรยีน	ดา้นการแนะแนวการศกึษา	ควรประสาน
ความร่วมมือกับชุมชนในการแนะแนวอาชีพแก่
นักเรียน	 และด้านการประเมินผลการดำาเนินงาน
วิชาการ	 ควรให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการ
ประเมิน

	 2.3.2	 ด้านบริหารงบประมาณ	
ประกอบด้วย	 1)	 บทบาทด้านนโยบาย	 ได้แก่	
การร่วมกำาหนดนโยบายด้านงบประมาณของ
สถานศึกษา	 การร่วมกำาหนดนโยบายการจัดสรร
การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา	 การร่วม
กำาหนดนโยบายการหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของสถานศกึษา	และ	การรว่มกำาหนดแนวทางการ
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ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา	 2)	
บทบาทด้านการส่งเสริมสนับสนุน	ได้แก่	ส่งเสริม	
สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจาก
ประชาชน	องคก์รและสถาบนัตา่งๆ	ในชุมชน	และ
สง่เสรมิ	สนับสนนุการใช้งบประมาณทัว่ไปและงบ
ประมาณพิเศษที่ได้รับจากภายนอก	 3)	 บทบาท
ด้านการกำากับ	 ติดตามการดำาเนินงาน	 ได้แก่	 รับ
ทราบแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา	
ประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนของสถานศึกษา	 และการรายงานการบริหาร
งบประมาณของสถานศกึษาเผยแพรต่อ่หนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน	 และ4)	 บทบาทด้าน
ที่ปรึกษา	ได้แก่	การให้ความเห็น	และ	หรือให้ข้อ
เสนอแนะในการจัดตั้งและการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสถานศกึษา	และการให้ความเห็น	และ	หรอืขอ้
เสนอแนะในการออกระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	 
และแนวปฏิบัติต่างๆ	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 รุ่งนภา	 
จติรโรจนรักษ์	(2548:	210-213)	ได้เสนอบทบาท 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 ด้าน
บริหารงบประมาณ	คือ	1)	บทบาทด้านนโยบาย	
ได้แก่	 นโยบายด้านงบประมาณสถานศึกษา	
นโยบายจัดสรรการใช่จ่ายงบประมาณของสถาน
ศกึษา	นโยบายการหาประโยชนจ์ากสนิทรพัยข์อง
สถานศกึษา	นโยบายการระดมทรพัยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา	 รวมทั้งการกำาหนดให้มีการ
จัดทำาบัญชีและรายงานด้านการเงิน	 และการให้
ความเห็นชอบ	 และ	 หรืออนุมัติในเรื่องแผนงบ
ประมาณของสถานศึกษา	และแผนการจัดสรรงบ
ประมาณใช้จ่ายของสถานศึกษา	2)	บทบาทด้าน
การส่งเสริม	สนับสนุน	ได้แก่	ระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา	และมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของ
สถานศึกษาให้โปร่งใส	 3)	 บทบาทในการกำากับ	
ติดตาม	และตรวจสอบถว่งดุล	ได้แก	่รบัทราบแผน
งบประมาณของสถานศึกษา	 กำากับ	 ติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณของสถานศึกษาเพื่อให้มีการ
ใช้งบประมาณตามเป้าหมาย	 และเพื่อประโยชน์

ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและนักเรียน	
ประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนของสถานศึกษา	 และจัดให้มีรายงานการ
บรหิารงบประมาณของสถานศกึษาตอ่ผู้ทีเ่กีย่วขอ้ง
และชุมชนเป็นประจำาทุกปี	 โดยอาจจัดทำาเป็น
รายงานประจำาปีเผยแพร่ต่อสาธารณชน	 และ	 4)	
บทบาทดา้นทีป่รกึษา	ไดแ้ก	่การใหค้วามเหน็	และ	
หรือเสนอแนะในเรื่องต่างๆ	ได้แก่	การจัดตั้งและ
การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา	 การออก
ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 และแนวปฏิบัติหรือ
แนวทางเกีย่วกบัการบรหิารการเงนิและการจดัหา
รายไดจ้ากทรพัยส์นิของสถานศกึษาเพือ่ประโยชน์
ตอ่การจดัการศึกษา	การจดัสรรงบประมาณใชจ้า่ย
ของสถานศกึษา	และแนวทางการระดมทรพัยากร
เพื่อการศึกษา

	 2.3.3	 ด้านบริหารบุคคล	 ประกอบ
ด้วย	 1)	 บทบาทด้านนโยบาย	 ได้แก่	 การร่วม
กำาหนดอัตราส่วนจำานวนครูต่อนักเรียน	 และการ
ร่วมกำาหนดแผนพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา	
2)	บทบาทด้านการส่งเสริม	สนับสนุน	ได้แก่	การ
ยกย่อง	เชิดชูเกียรติบุคลากรของสถานศึกษา	การ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของสถาน
ศึกษา	 และการส่งเสริม	 สนับสนุนให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ	3)	บทบาทด้าน
การกำากับ	 ติดตามการดำาเนินงาน	 ได้แก่	 การ
กำากับ	ติดตามให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	
ข้อบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพ	 และการร่วม
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรของสถาน
ศึกษา	 และ4)	 บทบาทด้านท่ีปรึกษา	 ได้แก่	 การ
ให้ความเห็น	 และข้อเสนอแนะในเรื่องการจัดทำา
แผนพัฒนาบุคลากร	 และอัตรากำาลังของสถาน
ศึกษา	การให้ความเห็น	และข้อเสนอแนะในเรื่อง
การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา	 และการให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบรรจุแต่งตั้ง	
โยกยา้ยบคุลากรของสถานศกึษา	ซึง่สอดคลอ้งกบั	 
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รุง่นภา	จติรโรจนรกัษ์	(2548:	210-213)	ได้เสนอ
บทบาทของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	
ด้านบริหารบุคคล	 คือ	 1)	 บทบาทด้านนโยบาย	
ได้แก่	 ประเมินความต้องการบุคลากรของสถาน
ศึกษาและเสนอแนะความต้องการด้านบุคลากร
ของสถานศึกษา	วางแผนการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศกึษา	และเสนอแนวทางการพิจารณาความ
ด	ีความชอบของบคุลากร	และ	หรอื	การบรรจ	ุแตง่
ตั้ง	โยกย้ายบุคลากรของสถานศึกษา	2)	บทบาท
ด้านการส่งเสริม	 สนับสนุน	 ได้แก่	 การยกย่องให้
เกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นและความดี	 ส่ง
เสริม	 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของสถาน
ศึกษา	 และส่งเสริม	 สนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติ
งานตามมาตรฐานวิชาชีพ	 3)	 บทบาทการกำากับ	
ติดตาม	และตรวจสอบถ่วงดุล	ได้แก่	เสนอความ
เห็นเกี่ยวกับการดำาเนินงานทางวินัยกับบุคลากร
ของสถานศึกษา	 กำากับ	 ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามกฎ	ระเบยีบ	ขอ้บงัคับและจรรยาบรรณวชิาชีพ	
และร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร	
4)	บทบาทด้านที่ปรึกษา	ได้แก่	การให้ความเห็น	
เสนอแนะ	 และ	 หรือให้คำาปรึกษาในเรื่องการจัด
บุคลากรและอัตรากำาลังของสถานศึกษา	 การ
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

	 2.3.4	 ด้านบริหารทั่วไป	 ประกอบ
ด้วย	 1)	 บทบาทด้านนโยบาย	 ได้แก่	 การร่วม
กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับกิจการนักเรียน	 การร่วม
กำาหนดนโยบายด้านอาคารสถานที่	 และสภาพ
แวดล้อมของสถานศึกษา	 และการร่วมกำาหนด
นโยบายดา้นความสมัพนัธข์องสถานศึกษา	ชุมชน	
หน่วยงานราชการ	และองค์กรเอกชน	2)	บทบาท
ด้านการส่งเสริม	 สนับสนุน	 ได้แก่	 การส่งเสริม	
สนับสนุนกิจการนักเรียน	 การส่งเสริม	 สนับสนุน
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา	 การส่งเสริม	
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหวา่งสถานศกึษา	ชุมชน	หนว่ยงานส่วนราชการ	
และภาคเอกชน	 เพื่อให้สถานศึกษาได้มีส่วนร่วม

ในการให้บริการ	 และการพัฒนาท้องถิ่นนั้น	 การ 
ส่งเสริม	 สนับสนุนให้มีบริการด้านต่างๆ	 แก่
นักเรียนและชุมชน	 เช่น	 ด้านสุขภาพ	 อนามัย	
กิจกรรมสหกรณ์	 เป็นต้น	 การส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาอาคารสถานที่	 และสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอน	 และเป็นศูนย์บริการความรู้แก่ชุมชน	 และ
การส่งเสริมความเข้มแข็งและความสัมพันธ์กับ
ทุกภาคส่วนในชุมชน	 3)	 บทบาทด้านการกำากับ	
ติดตามการดำาเนินงาน	 ได้แก่	 รับทราบผลการ
ดำาเนินงานการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา	 การ
กำากับ	ติดตามเกี่ยวกับการดำาเนินกิจการนักเรียน	
และการกำากับ	 ติดตามเกี่ยวกับการดำาเนินงาน
ด้านอาคารสถานที่	และสภาพแวดล้อมของสถาน
ศึกษา	 4)	 บทบาทด้านที่ปรึกษา	 ได้แก่	 การให้
ความเห็น	และ	หรืออนุมัติในการดำาเนินงานเกี่ยว
กับกิจการนักเรียน	 การให้ความเห็น	 และ	 หรือ
อนุมัติในการดำาเนินงานเรื่องอาคารสถานที่	 และ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา	 การให้ความเห็น	
เสนอแนะ	 และ	 หรือให้คำาปรึกษาการจัดทำาแผน
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา	 การให้ความ
เห็น	เสนอแนะ	และ	หรือให้คำาปรึกษาการดำาเนิน
งานด้านสุขภาพ	 และความปลอดภัยของนักเรียน	
การใหค้วามเหน็	เสนอแนะ	และ	หรอืใหค้ำาปรกึษา
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา	 ทรัพยากร
บุคคล	งบประมาณ	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	แหล่งเรียน
รู้	 และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 การให้ความเห็น	
เสนอแนะ	 และ	 หรือให้คำาปรึกษาการปกครอง	
ดูแล	 บำารุงรักษา	 การใช้	 จัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา	การให้ความเห็น	เสนอ
แนะ	และ	หรือให้คำาปรึกษาการออกระเบียบ	ข้อ
บังคับ	ประกาศ	แนวปฏิบัติในการดำาเนินงานของ
สถานศกึษา	การใหค้วามเหน็	เสนอแนะ	และ	หรอื
ให้คำาปรึกษาการแต่งตั้งที่ปรึกษา	 และ	 หรือคณะ
อนกุรรมการเพือ่การดำาเนนิงานตามทีเ่ห็นสมควร	
และการให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำาเนิน
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งานประจำาปีของสถานศึกษา

2.4	 ผลจากการวิจัยด้านเง่ือนไข	 ปัจจัย
ของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ	 ประกอบด้วย	 เง่ือนไข	 ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 และ	
เงื่อนไข	ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

	 2.4.1	เงื่อนไข	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 ประกอบด้วย	 1)	
ด้านชุมชน	 ได้แก่	 การรวมกลุ่มท่ีมีการรวมกลุ่ม
กันหลากหลายและเข้มแข็งในชุมชน	เช่น	สมาคม
ศษิยเ์ก่า	เครือข่ายผูป้กครอง	องค์กรตา่งๆ	เปน็ตน้	
ผู้นำาชุมชนมีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา	 ผู้นำาองค์กรศาสนาในชุมชน
ให้การสนับสนุนและเห็นความสำาคัญของการ
ศึกษา	และการมีองค์กรทางสังคมในชุมชนให้การ
สนับสนุนการศึกษา	2)	ด้านโรงเรียน	ได้แก่	ความ
น่าเชือ่ถือของผู้บรหิารและคร	ูการเขา้รว่มกจิกรรม
กับชุมชนของผู้บริหารและครู	ชื่อเสียงและผลงาน
ของโรงเรยีนทีไ่ด้รบัการยอมรับ	และทรพัยากรด้าน
บุคคล	 วัสดุอุปกรณ์	 อาคารสถานท่ีของโรงเรียน
เพียงพอ	และมีประสิทธิภาพ	และ	3)	ด้านคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 ได้แก่	 ความรู้	 
ความเข้าในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ	
เจตคติที่ดีต่อโรงเรียนของคณะกรรมการ	 ความ
ตระหนักและมีประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของคณะกรรมการ	 และความ
โปร่งใสในการสรรหาคณะกรรมการ	 ชัญญา	 
อภิปาลกุล	 (2545)	 ได้ศึกษา	 พบว่า	 ปัจจัยที่ 
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและการจัดการ
ศึกษา	 ประกอบด้วย	 คุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษา	 พฤติกรรมของครูผู้สอน	 ผลงาน
ของสถานศึกษา	 คุณลักษณะของคณะกรรมการ

สถานศึกษา	 และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
กับสถานศึกษา	 สอดคล้องกับ	 ปรีดาวรรณ	 
อินทวิมลศรี	 (2548:	 128)	 ได้ศึกษา	 พบว่า	
ปัจจัยความสำาเร็จของรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร	 ประกอบด้วย	 1)	 ผู้บริหาร	 
คณะคร	ูและผูป้กครอง	มจิีตใจทีพ่รอ้มและยอมรบั
บทบาทหน้าที่ของตนในการดูแลนักเรียน	 2)	 
ผู้บริหาร	 คณะครู	 และผู้ปกครอง	 มีความรู้ความ
เข้าใจในวิธีการต่างๆ	 ที่จะให้ผู้ปกครองเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียน	 3)	 
ผู้บริหาร	 มีความสามารถในด้านต่างๆ	 เช่น	 มี
ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง	 มี
เทคนคิในการจูงใจและแกป้ญัหาตา่งๆ	ใหบ้คุลากร
ในโรงเรียน	 มีความเข้าใจ	 ร่วมมือในการปฏิบัติ
งานกับผู้ปกครอง	และ	4)	กรรมการสถานศึกษา	
เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้ปกครองเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	ซึ่งสนั่น	ใจโชติ	และ
คณะ	(2555:	107)	ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การจัดการความรู้สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 พบว่า	 ข้อคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา	 ครูปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้า
วิชาการและครูปฏิบัติการสอนเห็นว่าปัจจัยด้าน
ภาวะผู้นำามีความสำาคัญในระดับมาก	 โดยผู้นำาจะ
ต้องเป็นผู้มีความรู้และสนับสนุนให้เกิดนโยบาย
หรือกลยุทธ์ต่างๆ	ในการบริหารความรู้	 โดยผู้นำา
จะต้องทุ่มเทความพยายามและอุทิศตนเพื่อเป็น
แบบอย่าง

	 2.4.2	 เงื่อนไข	ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 ประกอบ
ด้วย	 1)	 ด้านชุมชน	 ได้แก่	 ความขัดแย้งด้าน
ความคิดและผลประโยชน์ของคนในชุมชน	สภาพ
เศรษฐกิจของชุมชนทั้งด้านอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี	 คนใน
ชุมชนไม่ตระหนักและเห็นความสำาคัญของการมี
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ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	และ	ขาดผู้นำาชุมชน
ที่เข้มแข็งในการกระตุ้นบุคลากรในชุมชนให้เกิด
การมีส่วนร่วม	 2)	 ด้านโรงเรียน	 ได้แก่	 ผู้บริหาร
และครูขาดความน่าเชื่อถือ	 ผู้บริหารไม่มีภาวะ
ผู้นำา	ผู้บริหารไม่มีมนุษยสัมพันธ์	ความสัมพันธ์ที่
ไมด่รีะหวา่งโรงเรยีนกบัชุมชน	และ	โรงเรยีนไมเ่ปน็
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน	และ	3)	ด้านคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 ได้แก่	 การขาดความรู้	
ความเขา้ในบทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการ	การ
ขาดอุดมการณ์	 และขาดความตั้งใจ	 เสียสละของ
คณะกรรมการ	 การขาดประสบการณ์ด้านการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ	
การสรรหาคณะกรรมการทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ	และ	
คณะกรรมการไม่เห็นความสำาคัญของการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 ปกรณ์	
กันอุปัทว์	 (2549)	ได้ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่
สง่เสรมิและปจัจยัทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่การมสีว่นรว่ม
ของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา:	 กรณีศึกษา
โรงเรียนวัดถนน	 อำาเภอป่าโมก	 จังหวัดอ่างทอง	
พบว่า	ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนกับโรงเรียน	มี	3	กลุ่ม	คือ	1)	ปัจจัยเกี่ยว
กับสภาพแวดล้อมในด้านเศรษฐกิจ	 จากภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ำา	ด้านการเมือง	การปกครอง	ผู้นำา
ท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับโรงเรียนน้อย	 และด้าน
สงัคมวฒันธรรมจากความเช่ือทีว่า่ทำาบญุกบัวดัจงึ
จะได้บุญจึงไม่ทำาบุญกับโรงเรียน	 2)	 ปัจจัยเกี่ยว

กับชุมชน	 ได้แก่	 ประชาชนที่เข้ามาอยู่อาศัยใหม่
ไม่ผูกพันกับชุมชนและโรงเรียน	 และ	 3)	 ปัจจัย
เกี่ยวกับโรงเรียนด้านบุคลากร	 ผู้บริหารขัดแย้ง
กับชุมชนและบุคลากรในโรงเรียน	 ผู้บริหารและ
ครูประพฤติตนไม่เหมาะสม	 ด้านการปฏิบัติของ
ครู	ดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึง	ครูมีภารกิจด้านอื่นมาก	
และด้านอื่นๆ	ได้แก่	ความขัดแย้งภายในโรงเรียน	
และความขัดแย้งระหว่างวัดกับโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เป็นผลมาจากข้อ

ค้นพบในการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยครั้ง
ต่อไป	ดังนี้

1.	 ในการวิจัยคร้ังนี้มีข้อจำากัดเฉพาะ
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งต่อไป	
จึงควรวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานใหค้รอบคลมุทกุภูมภิาคของประเทศ	ซึง่ผล
การวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างเป็นระบบ

2.	ควรนำาผลการพฒันารปูแบบการมส่ีวน
ร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ไป
ทดลองใช้จริงในสถานศึกษา	 เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป
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การเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการอา่นอย่างมวิีจารณญาณ แรงจงูใจ 
ใฝ่สัมฤทธ์ิ และความเช่ือมั่นในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมแบบ SQ4R แบบ 4MAT และแบบปกติ
Comparisons of The ability to critical reading skill,  
Achievement motivation and Self-confidence of the students 
in Matthayomsuksa 5 between The SQ4R learning activities 
model, The 4MAT learning activities model and Teacher’s 
manual learning activities model
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ	 (1)	 ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้กิจกรรมแบบ	 SQ4R	 แบบ	 4MAT	 และแบบปกติ	 ตามเกณฑ์	 70/70	 (2)	 เพื่อเปรียบเทียบความ
สามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 และความเชื่อมั่นในตนเอง	 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบ	SQ4R	แบบ	4MAT	และแบบปกติ	กลุ่มตัวอย่างได้แก่	
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนสารคามพิทยาคม	ตำาบลตลาด	อำาเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	
ที่เรียนในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2555	จำานวน	145	คน	จากห้องเรียน	3	ห้อง	ได้มาโดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม	แล้วทำาการสุ่มห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลอง	2	ห้อง	และกลุ่มควบคุม	1	ห้อง	ที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมแบบ	SQ4R	แบบ	4MAT	และแบบปกติ	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	(1)	แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบ	SQ4R	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	( =4.56,S.D.=	0.68)	แผนการจัดการเรียน
รู้แบบ	4MAT	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	( =4.59,S.D.=	0.62)	และแผนการจัดการเรียนรู้
แบบปกต	ิมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีส่ดุ	( =4.57,S.D.=	0.68)	(2)	แบบทดสอบวัดความสามารถ
ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	เป็นแบบชนิดเลือกตอบ	จำานวน	50	ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	(B)	
ตัง้แต	่0.24	-	0.71	ค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั	0.83	(3)	แบบวดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ	์ชนดิมาตราสว่น
ประมาณค่า	5	ระดับ	จำานวน	20	ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่	0.29-0.64	และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	

1	 นิสิตปริญญาโท	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2,	3	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	,	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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2,	3	 Assistant	Professor	Dr.	,	Faculty	of	Humanities	and	Social	Sciences,	Mahasarakham	University.



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 86 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2557

เท่ากับ	0.90	(4)	แบบวัดความเชื่อมั่นในตนเอง	ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จำานวน	20	ข้อ	มี
ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่	0.32-0.63	และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.89	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล	ได้แก่ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว	

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1.	แผนการจดัการเรยีนรู	้ช้ันมธัยมศกึษาปทีี	่5	โดยการจดักจิกรรมแบบ	SQ4R	การจดักจิกรรม
แบบ	4MAT	และการจัดกิจกรรมแบบปกติ	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	78.60/74.92	80.16/75.92	และ	
74.96/72.96	ตามลำาดับ	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์	70/70	ที่กำาหนดไว้

2.	นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมแบบ	4MAT	และแบบ	SQ4R	มีความสามารถด้านการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเองหลังเรียนสูงกว่าแบบปกติ	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	 .05	นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมแบบ	4MAT	และแบบ	SQ4R	และแบบปกติ	มีความ
สามารถด้านการอา่นอย่างมีวจิารณญาณ	และความเชือ่มัน่ในตนเอง	หลังเรียนไมแ่ตกตา่งกัน	และมีแรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทั้ง	3	วิธี	หลังเรียนไม่แตกต่างกัน

คำาสำาคัญ:	 การจัดกิจกรรมแบบ	SQ4R,	การจัดกิจกรรมแบบ	4MAT,	การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ,	
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์,	ความเชื่อมั่นในตนเอง	

Abstract
The	purpose	of	this	research	were	(1)	to	study	plans	of	using	The	SQ4R	learning	

activities	model,	The	4MAT	learning	activities	model	and	Teacher’s	manual	learning	activities	
model	with	a	required	efficiency	of	70/70,	(2)	to	compare	the	ability	to	critical	reading	skills,	
Achievement	motivation	and	self-confidence	of	 students	 in	Matthayomsuksa	5	Who	has	
been	organizing	activities	The	SQ4R	learning	activities	model,	The	4MAT	learning	activities	
model	and	Teacher’s	manual	learning	activities	model.	The	sample	consisted	of	145	students	 
are	 in	Mattayomsuksa	 5	 attending	 the	 Sarakhampittayakom	 school	 at	Mueang	 District,	 
Mahasarakham	Province	in	the	second	semester	of	the	academic	year	of	2012,	from	three	
classes	obtained	by	random	groups	(the	cluster	random	sampling	technique).	Random	class	
as	experimental	two	groups	and	a	control	group	that	using	The	SQ4R	learning	activities	model,	 
The	 4MAT	 learning	 activities	 model	 and	 Teacher’s	 manual	 learning	 activities	 model.	
The	 instruments	 used	 in	 this	 study	 were:	 (1)	 plans	 for	 organizing	 activities	 The	 SQ4R	 
learning	activities	model,	The	4MAT	learning	activities	model	has	the	most	appropriate	level	
( =4.59,S.D.=	0.65)	and	Teacher’s	manual	learning	activities	model	has	the	most	appropriate	
level	( =4.57,S.D.=	0.68)	;	(2)	a	50-item	the	ability	to	critical	reading	skills	test	with	a	difficulty	
values	ranging	0.24	to	0.76,	discriminating	powers	(B)	ranging	0.24	to	0.71,	and	a	reliability	
of	0.83	;	(3)	a	20-items	rating-scale	Achievement	motivation	test	and	a	reliability	of	0.90	;	
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(4)	a	20-items	rating-scale	self-confidence	test	and	a	reliability	of	0.89.	The	statistics	used	
for	analyzing	data	were	percentage,	mean,	standard	deviation,	F-test	(One-	way	ANOVA).	

The	results	of	the	study	were	as	follows:	

1.	 The	 plans	 of	 using	 The	 SQ4R	 learning	 activities	model,	 The	 4MAT	 learning	 
activities	model	and	Teacher’s	manual	learning	activities	model	for	Matthayomsuksa	5	level	
had	efficiencies	of	78.60/74.92,	80.16/75.92	and	of	74.96/72.96	respectively	that	higher	
than	a	required	efficiency	of	70/70.

2.	The	students	who	 learned	using	The	4MAT	 learning	activities	model	and	The	
SQ4R	learning	activities	model	have	capabilities	for	critical	reading	and	self-confidence	after	
learned	higher	than	the	students	who	Teacher’s	manual	learning	activities	model,	Statistically	
significant	at	 the	 .05	 level.	The	students	who	 learned	using	The	4MAT	learning	activities	
model	and	The	SQ4R	learning	and	manual	 learning	activities	model	have	capabilities	 for	
critical	 reading	and	self-confidence	after	 learned	were	not	significantly	different.	And	The	
achievement	motivation	after	learned	the	three	models	were	not	significantly	different.

Keywords:	SQ4R	 Learning	 Activities	 Model,	 4MAT	 Learning	 Activities	 Model,	 Critical	 
Reading	Skills,	Achievement	Motivation,	Self-confidence

บทนำา
การพัฒนาทักษะการอ่านให้แก่นักเรียน

นั้น	 ย่อมต้องอาศัยการใช้ภาษาไทย	 เป็นเครื่อง
มือสำาคัญ	 ดังนั้น	 กระทรวงศึกษาธิการ	 จึงได้
ดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	 2551	 โดยกำาหนดสาระ
การเรียนรู้ไว้	 5	 สาระการเรียนรู้	 คือ	 สาระการ
อ่าน	สาระการเขียน	สาระการฟัง	การดู	และการ
พูด	 สาระหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย	 และ
สาระวรรณคดีและวรรณกรรม	 โดยในแต่ละสาระ
กำาหนดมาตรฐานการเรียนรู้	 และตัวชี้วัดไว้อย่าง
ชัดเจนว่าเมื่อนักเรียนเรียนจบแต่ละระดับชั้นแล้ว
จะต้องมีคุณภาพ	นักเรียนที่มีความสามารถเรียน
รู้	เข้าใจและประยุกต์ใช้ภาษาไทยให้เกิดประโยชน์
กับตนเองในด้านการศึกษาแขนงอื่นๆ	 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	 (กระทรวงศึกษาธิการ.	 2551:	

6-17)	 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำาหนดไว้
นั้น	หลักสูตรได้เน้นให้มีการจัดการเรียนการสอน	
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 โดยครูผู้สอนจะต้อง
ปรับบทบาทจากการเป็นผู้ให้ความรู้การบอกการ
บรรยาย	 มาเป็นการวางแผนกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
ลงมือทำากิจกรรม	 ออกแบบกิจกรรมการเรียนที่
หลากหลายใหเ้หมาะสมกบัเนือ้หาและจุดประสงค์
การเรยีนรู	้มกีารจดักจิกรรมใหน้กัเรยีนรูจ้กัการแก้
ปัญหา	 รู้จักกระบวนการการทำางานและมีการฝึก
ทกัษะกระบวนการตา่งๆ	สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีน
รู้จากการปฏิบัติและสรุปองค์ความรู้	การประเมิน
ตนเอง	และการพัฒนา	ปรับปรุงตนเองเพื่อให้เกิด
ความก้าวหน้า	(กรมวิชาการ.	2544:	48-49)	

การอ่านก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ต่อส่ิง
รอบตัว	หลายคนมีความสุขกับการอ่าน	หลายคน
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ค้นพบตัวเองจากการอ่าน	 การอ่านเป็นหนทางสู่
ปัญญา	 เป็นดวงตาแห่งการเรียนรู้	 และเป็นประตู
สู่ความสำาเร็จ	 การอ่านทำาให้เรารู้จักโลกกว้างขึ้น
ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ใกล้หรือไกลเพียงใดเราสามารถ
รู้และเข้าใจได้ถ้าอ่านเรื่องราวของสิ่งนั้นจะช่วยให้
เราเข้าใจสิ่งต่างๆ	แม้ว่าสิ่งนั้นจะสัมผัสได้หรือไม่
ก็ตามและช่วยให้เรารู้เก่ียวกับเหตุการณ์ท่ีผ่านมา
ในอดีต	 สิ่งที่กำาลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและจะเกิด
ขึ้นในอนาคตหรือทำาให้เราทันสมัยในเหตุการณ์	
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.	
2548:	53)	การอ่านมีความสำาคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์ให้ดีขึ้น	 การอ่านเป็นวิธีการ
หน่ึงของการเรียนรู้	 การอ่านเป็นการบริโภคคำาที่
เขียนออกมาเป็นตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์	 โดย
มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สะท้อนมาจาก
ตัวหนังสือผ่านเลนส์นัยน์ตา	 และประสานตาเข้า
สู่เซลล์สมองไปเป็นความคิด	 (Idea)	 ความรับรู้	
(Perception)	ความจำา	(Memory)	การอ่านจึงไม่
เพียงแต่เป็นการออกเสียงตามตัวอักษรแต่เพียง
อย่างเดียว	 แต่เป็นการถ่ายทอดความหมายจาก
ตัวอักษรเป็นความคิด	 และจากความคิดที่ได้จาก
การอ่านผสมผสานกับประสบการณ์ที่มีอยู่เดิม
เป็นเครื่องมือช่วยพิจารณาตัดสินใจนำาแนวคิด
น้ันไปใช้ประโยชน์ต่อไป	 (วีรวุธ	 มาฆะศิรานนท์.	
2545:	19)	

สภาพการจัดเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย	 โรงเรียนสารคามพิทยาคม	
จังหวัดมหาสารคาม	 รายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน	
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	ปีการศึกษา	2554	
ประสบปัญหาโดยเฉพาะทักษะด้านการอ่าน	
นกัเรยีนขาดทกัษะความสามารถในการอา่นอย่าง
มีวิจารณญาณในด้านการจับใจความ	 วิเคราะห์	
วิจารณ์	สังเคราะห์	ตีความ	และการนำาไปใช้จาก
เร่ืองที่อ่าน	 เป็นปัญหาหน่ึงที่ส่งผลให้นักเรียน
สอบไม่ผ่านเกณฑ์โดยปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจาก

สาเหตุสำาคัญ	คือ	เนื้อหาในบทเรียนยาก	มีความ
ซบัซอ้นทำาใหล้ำาบากตอ่การทำาความเข้าใจ	สาเหตุ
ที่สอง	คือ	จากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของ
ครูภาษาไทย	 อาจเนื่องมาจากครูใช้วิธีสอน	 รูป
แบบการสอนที่ยังไม่เหมาะสม	 อุปกรณ์ส่ือการ
เรียนการสอน	ยังไม่สอดคล้องกับเนื้อหา	ตัวชี้วัด
ร.	 ยวิชา	 และวัยของผู้เรียน	 ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ระดบั
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ลดต่ำาลง	(โรงเรียนสารคาม
พิทยาคม.	 2554:	 23)	 รวมถึงผลการทดสอบ
ระดับชาติ	 O-NET	 และผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกต่ำาลงตามไปดว้ย	และจากการศกึษางาน
วิจยัเพือ่ทีจ่ะเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาการอา่น
อย่างมีวิจารณญาณ	ของบุญไทย	ผลค้อ	(2553:	
110	 -138)	ศึกษาเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบ	
เอส	คิว	 โฟร์	อาร์	 โดยเน้นเทคนิคผังกราฟิก	ต่อ
ความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยเพื่อความ
เข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 พบว่า	
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรียน	
และ	อำาพร	วชิติสงูเนนิ	(2553:	72-106)	ทีศ่กึษา
เรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณ	 โดยใช้การจัดกิจกรรมแบบวัฎจักร
การเรียนรู้	4	MAT	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	พบว่า	
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	 หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน	 การศึกษางานวิจัยดังกล่าวข้างต้น
เปน็ผลใหผู้ว้จิยัเหน็ว่าการจดักจิกรรมแบบ	SQ4R	
และการจดักจิกรรมแบบ	4MAT	นา่จะเปน็วธิกีาร
ที่เหมาะสมในการนำามาจัดกิจกรรมเรื่องการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5

การจัดกิจกรรมแบบ	SQ4R	 เป็นวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจในการอ่านที่มีประสิทธิภาพ	 ประกอบ
ด้วย	 6	 ขั้นตอนคือ	 ขั้นสำารวจ	 (Survey)	 ขั้นตั้ง
คำาถาม	 (Question)	 ขั้นอ่าน	 (Read)	 ขั้นบอก
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คำาตอบอีกคร้ัง	 (Record)	 ขั้นเขียนสรุปใจความ
สำาคัญ	 (Recite)	 ขั้นทบทวน	 (Reflect)	 (สุคนธ์	
สินธพานนท์.	 2545:	 290-291)	 ด้วยข้ันตอน
และวิธีการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้	 สาระการ
อ่านบรรลุวัตถุประสงค์	 โดยเฉพาะการอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณ	 ส่วนการจัดกิจกรรมแบบ	 4MAT	
เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้การจัดการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นการพัฒนาการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณให้มีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้
เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูป
แบบ	4MAT	เป็นการจดัการเรียนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
สำาคญัโดยมุง่สง่เสรมิใช้สมอง	2	ซกีอย่างสมดุลกนั	
นอกจากนี้แล้วการจัดกิจกรรมแบบ	4	MAT	เป็น
แนวทางหนึ่งที่มีการจัดกิจกรรมเน้นส่งเสริมให้ผู้
เรียนคิดเป็น	 แก้ปัญหาเป็น	 ในแต่ละขั้นตอนของ
การจัดกิจกรรมจะคำานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล	 ได้ลงมือกระทำา	 ผ่านการวิเคราะห์การ
ประเมินสิ่งต่างๆ	 (ศักดิ์ชัย	 นิรันทวี	 และไพเราะ	
พุ่มมั่น.	 2543:	 9-10	 ;	 อ้างอิงมาจาก	Bernice	
Maccarthy.	 1990)	 สอดคล้องกับ	 วิมลรัตน์	
สนุทรโรจน	์(2554:	179-180)	ทีไ่ดเ้สนอแนวคดิ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู้	
4MAT	ว่าจะช่วยพัฒนาศักยภาพการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพราะผู้เรียนจะได้ทำากิจกรรมที่หลากหลายตาม
แบบที่ตนถนัด	 จึงทำาให้เกิดความสนุกสนานและ
สนใจการเรียน	 รวมถึงสิ่งต่างๆ	 ที่ครูนำามาฝึกให้
อ่านมากยิ่งขึ้น	 อันจะทำาให้นักเรียนพัฒนาทักษะ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้ดียิ่งขึ้น	

จากผลการวจิยัทียื่นยันประสทิธภิาพการ
พัฒนาผู้เรียนของวิธีการทั้ง	 2	 แบบ	 ยังไม่มีการ
ศึกษาวิจัยในลักษณะเปรียบเทียบ	 ดังนั้นผู้วิจัย
จึงต้องการหาคำาตอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้การกิจกรรมแบบ	SQ4R	การกิจกรรมแบบ	

4MAT	และการกิจกรรมแบบปกติ	ว่าแต่ละวิธีจะ
สง่ผลตอ่คณุภาพดา้นการอา่นอยา่งมวิีจารณญาณ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 โรงเรียนสาร
คามพิทยาคม	 เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร
บ้าง	 เพื่อนำาผลการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทางการ
เสริมสร้างให้การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	รวมทั้งเป็นข้อสนเทศในการ
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาการวิจัยในระยะต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมแบบ	 SQ4R	 แบบ	
4MAT	และแบบปกติ	ตามเกณฑ์	70/70

2.	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้าน
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ	
และความเชื่อมั่นในตนเอง	 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	 5	 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบ	
SQ4R	แบบ	4MAT	และแบบปกติ	

สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรม

แบบ	SQ4R	แบบ	4MAT	และแบบปกติ	มีความ
สามารถดา้นการอา่นอยา่งมวีจิารณญาณ	แรงจงูใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์	และความเชื่อมั่นในตนเองแตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร	คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่	 5	 ของโรงเรียนสารคามพิทยาคม	อำาเภอเมือง	
จงัหวัดมหาสารคาม	ทีก่ำาลงัศกึษาในภาคเรยีนที	่2	
ปกีารศกึษา	2555	จำานวน	460	คน	จาก	10	หอ้ง

กลุม่ตวัอยา่ง	คอื	นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่	5/10	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/8	และ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/6	โรงเรียนสารคาม
พทิยาคม	อำาเภอเมอืง	จงัหวดัมหาสารคาม	ทีก่ำาลงั
ศกึษาในภาคเรยีนที	่2	ปกีารศกึษา	2555	จำานวน	
3	ห้อง	จำานวน	145	คน	ซึ่งได้มาโดยการการสุ่ม
แบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	ทำาการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธี
การจับสลาก	ได้กลุ่มตัวอย่าง	ดังนี้

กลุ่มทดลองที่	1	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	5/10	ใช้การจัดกิจกรรมแบบ	SQ4R	จำานวน	
50	คน

กลุ่มทดลองที่	2	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	5/8	ใช้การจัดกิจกรรมแบบ	4MAT	จำานวน	
49	คน

กลุ่มควบคุม	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
5/6	ใช้การจัดกิจกรรมแบบปกติ	จำานวน	46	คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.	 แผนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ	 ด้วยการจัดกิจกรรมแบบ	
SQ4R	 จำานวน	 8	 แผน	 มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด	( =4.56,	S=	0.68)	

2.	 แผนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณด้วยการจัดกิจกรรมแบบ	
4MAT	 จำานวน	 8	 แผน	 มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด	( =4.59,	S=	0.62)	

	 3.	 แผนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน
อยา่งมีวจิารณญาณ	ด้วยการจดักจิกรรมแบบปกต	ิ
จำานวน	8	แผน	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด	( =4.57,	S=	0.68)	

4.	แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณ	 เป็นแบบชนิดเลือกตอบ	
จำานวน	50	ข้อ	มีค่าความยาก	ตั้งแต่	0.24-0.76	
มีค่าอำานาจจำาแนก	 ตั้งแต่	 0.24-0.71	 และมีค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.83

5.	 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 ชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จำานวน	20	ข้อ	 
มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่	 0.29-0.64	 และมีค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.90	

6.	 แบบวัดความเชื่อมั่นในตนเอง	 ชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จำานวน	20	ข้อ	
มคีา่อำานาจจำาแนกตัง้แต	่0.32-0.63	และคา่ความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.89

ขั้นตอนดำาเนินการวิจัย 

1.	ทดสอบก่อนเรียน	(pre-test)	ทั้งกลุ่ม
ทดลองที่	1	กลุ่มทดลองที่	2	และกลุ่มทดลองที่	3	
โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ

2.	 ดำาเนินการทดลองสอนโดยผู้ วิจัย
ทำาการสอนทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ	เพราะ
ผูวิ้จยัมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาและเทคนคิวธีิ
การสอนทั้ง	 2	 กลุ่ม	 โดยใช้เนื้อหาเดียวกันแต่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างกัน	 ซึ่งในระหว่างดำาเนิน
การสอน	 ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มทดลองที่	 1	 ทำา
กจิกรรมกลุม่ตามวธิกีารเรียนรูโ้ดยใชก้จิกรรมแบบ	
SQ4R	กลุ่มทดลองที่	2	ทำากิจกรรมกลุ่มตามวิธี
การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมแบบ	 4MAT	 ส่วนกลุ่ม
ควบคุมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	 และให้
นักเรียนทำาแบบทดสอบประจำาเนื้อหาย่อยหลัง
จากที่เรียนแต่ละเนื้อหาเสร็จส้ิน	 จากนั้นนำาเอา
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละกลุ่มมาพิจารณา
ตามคะแนนความก้าวหน้าของสมาชิกแต่ละคน
และคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม

3.	 เม่ือสิ้นสุดการสอนตามกำาหนดแล้ว
ทำาการทดสอบหลังเรียน	(post-test)	กับนักเรียน
ทั้งสามกลุ่มโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ
ดา้นการอา่นอยา่งมวิีจารณญาณ	แบบวัดแรงจงูใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์	แบบวัดความเชื่อมั่นในตนเอง	

4.	นำาคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบ
วัดความสามารถดา้นการอา่นอย่างมวิีจารณญาณ	
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แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 และแบบวัดความเชื่อ
มั่นในตนเอง	 ที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทาง
สถิติเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยทำาการวิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้

1.	 หาประสิทธิภาพของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถิติพื้นฐาน	ได้แก่	การ
หาค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และร้อยละ

2.	 เปรียบเทียบความสามารถด้านการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณ	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และ
ความเชือ่มัน่ในตนเอง	ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	5	โดยใช้การจัดกิจกรรมแบบ	SQ4R	การจัด
กิจกรรมแบบ	 4MAT	 และการจัดกิจกรรมแบบ
ปกติ	 ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนพหคุณูทางเดียว	(One-way	MANOVA)	

ผลการวิจัย
1.	แผนการจดัการเรยีนรู	้ชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	 5	 โดยการจัดกิจกรรมแบบ	 SQ4R	 การจัด
กิจกรรมแบบ	 4MAT	 และการจัดกิจกรรมแบบ
ปกติ	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 78.60/74.92	
80.16/75.92	และ	74.96/72.96	ตามลำาดบั	ซึง่
สูงกว่าเกณฑ์	70/70	ที่กำาหนดไว้

2.	 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
แบบ	 4MAT	 และแบบ	 SQ4R	 มีความสามารถ
ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความเช่ือ
มั่นในตนเองหลังเรียนสูงกว่าแบบปกติ	อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนนักเรียนที่เรียน
ดว้ยการจดักจิกรรมแบบ	4MAT	และแบบ	SQ4R	
มีความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	
และความเชือ่มัน่ในตนเองหลงัเรยีนไมแ่ตกตา่งกนั	
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทั้ง	3	วิธี	หลังเรียนไม่แตก
ต่างกัน	ดังตาราง	1-3	

ตาราง 1	 การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 และ
ความเชื่อมั่นในตนเอง	ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดกิจกรรมต่างกัน	

ตัวแปร วิธีการ
จัดกิจกรรม

df SS MS F Sig.
	(1	tailed)	

ความสามารถด้านการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ

ระหว่างกลุ่ม 2 23.193 11.597 6.527 0.001	
ภายในกลุ่ม 142 252.297 1.777
รวม 144 275.490

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ระหว่างกลุ่ม 2 6.783 3.391 1.985 0.070	
ภายในกลุ่ม 142 242.624 1.709
รวม 144 249.407

ความเชื่อมั่นในตนเอง	 ระหว่างกลุ่ม 2 27.802 13.901 7.251 0.0005
ภายในกลุ่ม 142 272.239 1.917
รวม 144 300.041
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จากตาราง	 1	 นักเรียนที่เรียนโดยวิธีที่ 
แตกต่างกนั	มผีลทำาใหก้ารอา่นอยา่งมวีจิารณญาณ
และความเชื่อมั่นในตนเอง	 แตกต่างกัน	 อย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ในทั้ง	3	วิธี	ไม่แตกต่างกัน	

ตาราง 2	 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ผลของความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดกิจกรรมต่างกัน	

วิธีการจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย SQ4R 4MAT ปกติ
37.46 37.96 36.48

	SQ4R	 37.46 - 0.50
	(.134)	

0.98
	(0.00)	

4MAT	 37.96 - - 1.48
	(.037)	*

ปกติ	 36.48 - - -

จากตาราง	2	นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการ
จัดกิจกรรมแบบ	 SQ4R	 และวิธีการจัดกิจกรรม
แบบ	4MAT	มีความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ	แตกต่างจากวิธีการจัดกิจกรรมแบบ
ปกติ	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดย

วิธีการกิจกรรมแบบ	 4MAT	 และวิธีการกิจกรรม
แบบ	 SQ4R	 สูงกว่าวิธีการจัดกิจกรรมแบบปกติ	
นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยวธิกีารจดักจิกรรมแบบ	SQ4R	
และวิธีการจัดกิจกรรมแบบ	 4MAT	 มีความ
สามารถด้านการอ่านไม่แตกต่างกัน	

ตาราง 3	 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ผลของความเชื่อมั่นในตนเอง	ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการ
จัดกิจกรรมต่างกัน	

วิธีการจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย SQ4R 4MAT ปกติ

84.14 85.20 82.63

	SQ4R	 84.14 - 	1.06
	(0.489)	

	1.51
	(0.004)	

4MAT	 85.20 - - 1.48
	(.000)	*

ปกติ	 82.63 - - -
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จากตาราง	3	พบว่า	วิธีการจัดกิจกรรม
แบบ	4MAT	และวิธีการจัดกิจกรรมแบบ	SQ4R	
มีความเชื่อมั่นในตนเอง	 แตกต่างจากวิธีการจัด
กิจกรรมแบบปกติ	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั	.05	โดยวิธกีารจัดกจิกรรมแบบ	4MAT	และ
วิธีการจัดกิจกรรมแบบ	 SQ4R	 สูงกว่าวิธีการจัด
กิจกรรมแบบปกติ	 นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัด
กิจกรรมแบบ	SQ4R	และวิธีการจัดกิจกรรมแบบ	
4MAT	มีความเชื่อมั่นในตนเอง	ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
1.	ประสทิธิภาพของแผนการจดักิจกรรม

การเรียนรู้

1.1	 แผนการจัดการเรียนรู้การอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ	 โดยใช้การจัดกิจกรรมแบบ	
SQ4R	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที	 5	 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ	 78.60/74.92	 แสดงว่าแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบ	SQ4R	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้พัฒนาตาม
หลักวิชาการ	 สอดคล้องกับทฤษฎีและหลักการ
จัดการเรียนรู้	 และคำานึงถึงความเหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน	 อีกทั้งยังได้ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาวิชา
ท่ีจะสอน	 พิจารณาวัตถุประสงค์	 รูปแบบวิธีการ
สรา้งแลว้จงึนำาแผนการจดัการเรยีนรู	้แบบทดสอบ	
ต่างๆ	 ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้
เชี่ยวชาญ	 หลังจากน้ันนำาแผนการจัดการเรียนรู้
ท่ีผ่านการทดลองมาแล้วมาใช้กับนักเรียน	 ทำาให้
นักเรียนมีส่วนร่วมและกล้าแสดงออกในการ
ร่วมกิจกรรม	 สามารถนำาไปใช้สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบ	 SQ4R	 เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ด้าน
การอ่านท่ีดี	 มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทีเ่ปน็ระบบทีช่ดัเจน	เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั	โดยให้
นักเรยีนไดล้งมอืปฏิบตัด้ิวยตนเองมากทีสุ่ด	ฝกึให้
ผูเ้รยีนรูจั้กคดิวเิคราะห์	คิดสงัเคราะห์	และประเมนิ
ค่าเรื่องที่อ่าน	 โดยครูมีบทบาทในการกระตุ้น	 

ยัว่ยใุหน้กัเรียนคดิและใชค้วามสามารถในการอา่น	
เมื่อนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนการอ่านทั้ง	6	ขั้น
แล้วจะทำาให้นักเรียนสามารถจับใจความสำาคัญ	
วิเคราะห์	 นำาไปสู่การสังเคราะห์	 และประเมินค่า
จากเร่ืองที่อ่านได้ในที่สุด	 (สุคนธ์	 สินธพานนท์.	
2545:	 290-291)	 ที่กล่าวมาทั้งหมดอาจเป็น
ส่วนหนึ่งที่ทำาให้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ	 SQ4R	 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ตั้งไว้	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุคิด	 บุญเต็ม	
(2554:	 55	 -	 82)	 พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษแบบ	 SQ4R	 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	
มีประสิทธิภาพเท่ากับ	76.61/75.45	สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ	 สมสมัย	 คาร์ลสัน	 (2554:	
71)	 พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ	 โดยใช้
เทคนิค	 SQ4R	 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่	5	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	77.65/75.34	และ
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ	สภุาณ	ีโสโท	(2554:	
116	-	117)	พบวา่แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบ	SQ4R	ชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่1	มปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ	81.86/79.63	

1.2	 การหาประสิทธิภาพของแผนการ
จดัการเรยีนรูแ้บบ	4MAT	ชัน้มธัยมศกึษาปที	ี5/8	
มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 80.16/75.92	 แสดงว่า
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ	 4MAT	 ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึน้ไดพ้ฒันาตามหลกัวชิาการสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
และหลักการจัดการเรียนรู้	 เหมาะสมกับวัยของผู้
เรียน	 ทั้งนี้เนื่องมาจาก	 แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ผ่านขั้นตอนในการจัดทำาอย่างมีระบบ	
และวิธีการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการวัดผลประเมินผลที่เหมาะสมผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการทำากิจกรรมทุกข้ันตอนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	4MAT	กระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้	แบบกระบวนการกลุ่ม	มีการทำางานร่วม
กับผู้อื่นนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง	เช่น	กิจกรรม
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การคดิแกป้ญัหารว่มกนัแลว้นำามาอภปิรายในกลุม่
เกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหา	สรุปแนวทางในการตัดสิน
ใจ	 และดำาเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 (ศักดิ์ชัย	
นิรันทวี	 และไพเราะ	 พุ่มมั่น.	 2543:	 9-10)	 ส่ง
ผลให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง	 อย่าง
มีประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ธิดารัตน์	ถาบุตร	(2553:	53-87)	แผนการเรียนรู้	 
วิชาภาษาไทยด้วยการจัดกิจกรรมแบบ	 4MAT	
เพื่ออาชีพ	 1	 ระดับช้ัน	 ปวช.1	 มีประสิทธิภาพ
เทา่กับ	86.44/83.69	สอดคลอ้งกบัผลการศกึษา
ของ	สุพัตรา	กิตติโฆษณ์	(2553:	85	-	129)	พบ
ว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรมรายวิชา
พระพุทธศาสนา	 เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	 โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้	 แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 (4	 MAT)	 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ	83.	62/84.71	สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ	มณีจันทร์	รักษาภักดี	(2554:	
79	 -117)	 พบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ	4MAT	ของนักเรียน	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	
มีประสิทธิภาพเท่ากับ	84.	23/80.75	

1.3	 การหาประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5/6	
มีประสิทธภิาพเทา่กบั	74.96/72.96	หมายความ
ว่า	 นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรม
ระหว่างเรียน	 ซึ่งวัดจากการประเมินกระบวนการ
ทำางานกลุ่ม	 การประเมินการนำาเสนอผลงาน	
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 คะแนน
ใบงาน	 และคะแนนทดสอบย่อยท้ายแผน	 ทั้ง	
8	 แผน	 คิดเป็นร้อยละ	 74.96	 และคะแนน
จากการวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วจิารณญาณหลงัเรยีนคิดเปน็รอ้ยละ	72.96	แสดง
ว่าประสิทธิภาพกระบวนการสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	
และประสิทธิภาพผลลัพธ์เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้ง
ไว้	 สามารถนำาไปใช้สอนได้	 ท้ังน้ีเป็นผลมาจาก	

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ผ่านขั้นตอนใน
การจัดทำาอย่างมีระบบ	 และวิธีการเขียนแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล
ที่เหมาะสมผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม
ทกุขัน้ตอนโดยการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกติ
กระตุน้ใหผู้้เรียนไดเ้รยีนรู	้แบบกระบวนการกลุม่	มี
การทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่นกัเรยีนไดล้งมอืปฏบิติัจรงิ	
ดังที่กรมวิชาการ	(2544:	48	-	49)	

ได้กล่าวว่าครูควรจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัดว้ยวธีิการทีห่ลาก
หลาย	ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน	
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์
จากการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง	 นักเรียนมี
ปฏสิมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั	และจดัการเรยีนการสอน
ให้มีความหลากหลาย	 จึงทำาให้แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำาหนด	

2.	 การศึกษาการเปรียบเทียบความ
สามารถดา้นการอา่นอยา่งมวีจิารณญาณ	แรงจงูใจ
ใฝส่มัฤทธิ	์และความเชือ่มัน่ในตนเอง	ของนกัเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 5	 นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการ
จัดกิจกรรมแบบ	4MAT	และแบบ	SQ4R	มีความ
สามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและ
ความเช่ือมัน่ในตนเองแตกตา่งจากนกัเรยีนทีเ่รยีน
ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมแบบปกติ	อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยวิธีการจัดกิจกรรมแบบ	
4MAT	และแบบ	SQ4R	สงูกวา่วธิกีารจดักจิกรรม
แบบปกติ	 นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดกิจกรรม
แบบ	 4MAT	 และแบบ	 SQ4R	 มีความสามารถ
ดา้นการอา่นอย่างมวิีจารณญาณและความเช่ือม่ัน
ในตนเองไมแ่ตกตา่งกนัและทัง้	3	แบบ	มแีรงจงูใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกัน	 ผู้วิจัยสามารถอภิปราย
ผลแยกเป็นประเด็น	ดังนี้

2.1	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	กลุ่ม
ที่เรียนด้วยวิธีการจัดกิจกรรมแบบ	 4MAT	 และ
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แบบ	SQ4R	มีความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณแตกต่างจากวิธีการจัดกิจกรรมแบบ
ปกติ	โดยวิธีการการจัดกิจกรรมแบบ	4MAT	และ
แบบ	SQ4R	สูงกว่าแบบปกติ	ทั้งนี้เนื่องจากการ
จัดกิจกรรมแบบ	 4MAT	 เป็นการจัดการศึกษาที่
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้	โดยการกระทำา	เป็นแนวความ
คิดที่คำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	 โดย
คำานึงถึงผู้เรียนที่มีการเรียนรู้ในลักษณะท่ีแตก
ต่างกัน	 มุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้	 
ถ้าผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้	 ที่เหมาะสมกับ 
ผู้เรียนแต่ละประเภทผู้เรียนก็จะประสบความ
สำาเร็จในการเรียนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และการ
จัดกิจกรรมแบบ	 4	MAT	 มีขั้นตอนของกิจกรรม
การเรียนรู้ประกอบด้วยขั้นการจัดกิจกรรมการ
เรียน	8	ขั้น	ได้แก่	ขั้นที่	1	ขั้นการสร้างคุณค่าและ
ประสบการณข์องสิง่ทีเ่รยีน	(กระตุน้สมองซกีขวา)	
ข้ันท่ี	 2	 ข้ันการวิเคราะห์ประสบการณ์	 (กระตุ้น
สมองซีกซ้าย)	 ขั้นที่	 3	 เป็นขั้นปรับประสบการณ์
เปน็ความคดิร.	บยอด	(กระตุน้สมองซกีขวา)	ขัน้ที	่
4	พัฒนาความคิดร.	บยอด	(กระตุ้นสมองซีกซ้าย)	
ขั้นที่	5	ลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่กำาหนด	
(กระตุ้นสมองซีกซ้าย)	 ขั้นที่	 6	 สร้างชิ้นงานเพ่ือ
สะท้อนความเป็นตัวเอง	 (กระตุ้นสมองซีกขวา)	
ขั้นที่	7	วิเคราะห์คุณค่าและประยุกต์ใช้	 (กระตุ้น
สมองซกีซา้ย)	ขัน้ที	่8	ขัน้แลกเปลีย่นประสบการณ์
เรียนรู้กับผู้อื่น	 (กระตุ้นสมองซีกขวา)	 (ศักด์ิชัย	 
นิรัญทวี	และไพเราะ	พุ่มมั่น.	2543:	7	-	10)	และ
การจัดกิจกรรมแบบ	 SQ4R	 เป็นวิธีการจัดการ
เรียนรู้การอ่านตำาราที่เป็นระบบ	 ซึ่งช่วยให้ผู้เรียน
เขา้ใจตำาราทีอ่า่นด้วยตนเอง	โดยแตล่ะขัน้ตอนนัน้
ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านเนื่องจากเน้นที่การอา่น
ซ้ำาๆ	 จนกว่าจะเข้าใจและจดจำาเรื่องราวที่อ่านได้	
ซึ่งประกอบด้วยขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 6	
ขั้น	คือ	ขั้นที่	1	การสำารวจ	ครูกำาหนดให้นักเรียน
อ่านในใจบทอ่านอย่างคร่าวๆ	 เพ่ือหาจุดสำาคัญ
ของเรื่องในเวลาที่กำาหนด	ขั้นที่	2	การตั้งคำาถาม	

ให้นักเรียนช่วยกันตั้งคำาถามจากเรื่องที่อ่านแล้ว
ครเูขยีนคำาถามทีไ่ดไ้วบ้นกระดาน	เพือ่ใหก้ารอา่น
เป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมาย	 และจับประเด็นได้ถูก
ต้องไม่ผิดพลาด	ขั้นที่	3	การอ่าน	ให้นักเรียนอ่าน
ข้อความในบท	หรือตอนนั้นๆ	อย่างละเอียดเพื่อ
คน้หาคำาตอบจากคำาถามทีไ่ดต้ัง้ไว	้ขัน้ที	่4	การจด
บันทึกให้นักเรียนจดบันทึกข้อมูลต่างๆ	 ที่ได้อ่าน
โดยมุง่จดบนัทกึในสว่นทีส่ำาคญัและสิง่ทีจ่ำาเปน็ลง
ในสมดุ	ขัน้ที	่5	การสรปุใจความสำาคญั	ใหน้กัเรยีน
เขยีนสรปุใจความสำาคญั	โดยพยายามใชภ้าษาของ
ตนเอง	และครสูรปุเพิม่เตมิ	ขัน้ที	่6	การแสดงความ
คิดเห็นให้นักเรียนวิเคราะห์	 วิจารณ์บทอ่าน	 แล้ว
แสดงความคิดเห็นต่อบทอ่านนั้น	อาจขยายความ
สิ่งที่ได้อ่านโดยการเช่ือมโยงความคิดจากบทอ่าน
กับความรู้เดิมโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง	 (สุคนธ์	
สินธพานนท์.	2545:	287	 -	290)	จากขั้นตอน
การสอนของทั้งสองแบบดังกล่าว	 จะเห็นว่าการ
จัดกิจกรรมแบบ	4MAT	และแบบ	SQ4R	เป็นวิธี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติฝึกฝนทักษะด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นตอน	
นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ	 ตามความถนัด	
และความสนใจของตนเอง	 บรรยากาศทางการ
เรียนที่แปลกใหม่มีความสนุกสนาน	 ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในวัยเดียวกัน	 สื่อ
ประกอบการเรียนชุดเดียวกัน	 และความสามารถ
ที่ใกล้เคียงกัน	 เม่ือนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องที่เรียน	 มีโอกาสฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
ปัญหาที่หลากหลายแล้วจะทำาให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ในเนื้อหาเรื่องนั้นๆ	 สามารถใช้เหตุผลเพื่อ
วิเคราะห์หาคำาตอบ	 สามารถแสดงความคิดเห็น	
และประเมินคุณค่าของเรื่องที่อ่านได้	 สอดคล้อง
กับ	อำาพร	วิชิตสูงเนิน	(2553:	72-106)	ที่พบว่า	
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	 โดยใช้การจัด
กจิกรรมแบบวัฎจกัรการเรียนรู	้4	MAT	ชัน้ประถม
ศกึษาปทีี	่6	หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน	สอดคลอ้ง
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กับ	 สุคิด	 บุญเต็ม	 (2554:	 55	 -	 82)	 พบว่า	
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 1	 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ	SQ4R	มีความสามารถ
การคิดวิเคราะห์	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	ส่วน
การจัดกิจกรรมแบบปกติ	 เป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ครูเตรียมเนื้อหาที่จะสอนจาก
ตำารา	 แบบเรียนหรือหนังสืออ้างอิงต่างๆ	 แล้ว
รวบรวมเรื่องราวถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนเน้น
การถ่ายทอดแบบบรรยายผ่านการใช้สื่อประกอบ
การสอนเป็นส่วนใหญ่	(กรมวิชาการ.	2544:	24)	
จะเห็นว่าการจัดกิจกรรมแบบปกติไม่ได้เน้นการ
ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นตอน
แก่นักเรียนโดยจะเนน้การบรรยายของครปูระกอบ
สื่อการสอน	จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ส่งผลให้นักเรียน
กลุ่มที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมแบบ	4MAT	และ
แบบ	SQ4R	มีความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ	 สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยการ
จัดกิจกรรมแบบปกติ	

2.2	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	กลุ่ม
ที่เรียนด้วยวิธีการจัดกิจกรรมแบบ	 4MAT	 และ
แบบ	 SQ4R	 มีความเชื่อมั่นในตนเองแตกต่าง
จากการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	โดยวิธีการการจัด
กิจกรรมแบบ	4MAT	และวิธีการจัดกิจกรรมแบบ	
SQ4R	 สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการจัดกิจกรรม
แบบปกติ	 เนื่องจากเหตุผลของความสำาคัญของ
การจัดกิจกรรมแบบ4	MAT	 แบบ	 SQ4R	 และ
วิธีการจัดกิจกรรมแบบปกติ	 ที่กล่าวมาแล้วใน
ข้อที่	 2.1	 ย่อมส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมแบบ	4MAT	แบบ	SQ4R	มีความเชื่อมั่น
ในตนเองสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม
แบบปกติ	 คุณลักษณะของผู้ที่มีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง	 มีพฤติกรรมดังนี้	 คือกล้าแสดงออก	 กล้า
แสดงความสามารถของตนเอง	 กล้าแสดงความ
คิดเห็นกล้าซักถามข้อสงสัย	 พึ่งตนเองแก้ปัญหา
ด้วยความสามารถของตนเอง	 ทำางานประสบ

ความสำาเร็จ	มีความเพียรพยายาม	เป็นตัวของตัว
เองมีเหตุผลไม่คล้อยตามผู้อ่ืนโดยปราศจากการ
ไตร่ตรองตัดสินใจด้วยตนเอง	 มีความรับผิดชอบ
ปฏบัิตหิน้าทีใ่นความรบัผดิชอบได้ครบถว้นกลา้รบั
ผดิเมือ่กระทำาผดิ	มคีวามสามารถปรบัตวัเขา้กบัสิง่
แวดล้อมมีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่น	รู้จักช่วยเหลือ
และรว่มมอืกบัหมูค่ณะ	ยอมรบัสถานการณใ์หม่ๆ 	
และความเชื่อมั่นในตนเองจะเกิดขึ้นได้ด้วยองค์
ประกอบ	คือ	ทราบในสิ่งที่ตนต้องการ	คิดในสิ่งที่
เหน็วา่ตนกระทำาสำาเรจ็	สามารถตดัสนิใจได	้ลงมอื
กระทำาจริงๆ	 กับสิ่งที่ตนตัดสินใจแล้ว	 และไม่มี
สิ่งที่จะทำาให้ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง	 คือ	 ขาด
ความรู้	ขาดความกล้าหาญ	และความเกียจคร้าน	
(Symonds.1964:	 85	 -	 86)	 การจัดกิจกรรม
แบบ	 4MAT	 และการจัดกิจกรรมแบบ	 SQ4R	
สามารถพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่าว
ได้	 รวมท้ังสามารถสร้างความเช่ือมั่นในตนเองให้
กับนกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้อยากเรยีน	มคีวาม
สนุกสนานตื่นเต้น	 เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกันและกันภายใน
กลุ่มของตัวเอง	 นักเรียนที่เรียนอ่อนย่อมต้องมี
ความท้อถอยที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้	 เท่าเทียม
กับเพื่อน	 เมื่อมีเพื่อนคอยช่วยเหลือ	 เอาใจใส่	 ให้
กำาลังใจ	ทำาให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่น	กล้าที่จะแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง	 กล้าพูดคุยและไว้วางใจ	
ทำาใหน้กัเรียนเกดิความเชือ่มัน่ในตนเองว่ามคีวาม
รู้ความสามารถในการเรียนรู้ได้	และสามารถที่จะ
เรียนเนื้อหาใหม่ๆ	 ต่อไป	 ได้อีก	 การจัดกิจกรรม
แบบ	 4MAT	 และการจัดกิจกรรมแบบ	 SQ4R	
ยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนจดจำาในส่ิงที่เรียนรู้ได้ดี
และเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	
นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมกลุ่มและได้
ลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง	โดยคำานงึถงึความแตกตา่ง
ระหวา่งนกัเรยีนแตล่ะคนจงึทำาใหน้กัเรยีนเกดิการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทางการเรยีนรูใ้หด้ขีึน้ทัง้ใน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	
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ความสนใจ	 ความซื่อสัตย์	 ความรับผิดชอบและ
ความเชื่อมั่นในตนเอง	ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงอาจ
ทำาให้นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบ	4MAT	
และการจัดกิจกรรมแบบ	 SQ4R	 มีความเชื่อมั่น
ในตนเองสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม
แบบปกติ	 การจัดกิจกรรมด้วยวิธีการที่มีขั้นตอน
และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง	 การได้แลกเปลี่ยนรู้ของนักเรียนจะส่งให้
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไมแ่ตกตา่งกนั	สอดคลอ้ง
กับ	มณจีนัทร	์รกัษาภกัดี	(2554:	79	-	117)	วจิยั	
เรื่อง	 การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบ	 4MAT	
และแบบ	BBL	เรือ่ง	การคิดแบบโยนิโสมนสกิาร	ที่
มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดแก้ปัญหา
และการยอมรับนับถือตนเอง	พบว่า	นักเรียนที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย	2	รูปแบบดังกล่าว	มีการ
คิดแก้ปัญหาและการยอมรับนับถือตนเอง	 หลัง
เรียนไม่แตกต่างกัน	 ดังนั้นครูผู้สอนและผู้จัดการ
ศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนจากการ
เป็นผู้ชี้นำาและถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ	
ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการแสวงหา
ความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ	 และให้
ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักเรียน	 เพื่อนำาข้อมูลเหล่านั้น
ไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตนเอง	 เช่นเดียวกัน
ให้มีการพัฒนายุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู้	
โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย	ให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและท้อง
ถิ่น	 นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์จากการ
เรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง	 นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน	 มีความกระตือรือร้นและศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเอง	 มีพฤติกรรมใฝ่เรียนใฝ่รู้	 มี
คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์	 ปรับปรุงวิธีการ
วัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพจริงใน
การจัดการเรียนการสอนและมีความหลากหลาย	
(กรมวิชาการ.	2544:	48	-	49)	

2.3	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	กลุ่ม
ที่เรียนด้วยวิธีการจัดกิจกรรมแบบ	 4MAT	 และ
แบบ	 SQ4R	 มีความสามารถด้านการอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเองไม่ 
แตกต่างกัน	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรม
แบบ	4	MAT	เป็นการจัดการเรียนรู้ที่คำานึงถึงรูป
แบบการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียน	4	คุณลักษณะกับ
พัฒนาการสมองซีกซ้าย	 และซีกขวาอย่างสมดุล	
นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบ	 4MAT	
จะได้รับการจัดกิจกรรมเช่ือมโยงกับสถานการณ์
ปัญหาจากประสบการณ์ของผู้เรียน	และสรุปเป็น
ความคิดร.	 บยอด	 ก็จะเป็นความคิดร.	 บยอดที่
อธิบายวิธีการแก้ปัญหาหรือการคิดหาคำาตอบ
ของคำาถามที่เกิดข้ึนทำาให้เกิดความคิดร.	 บยอดที่
เกิดจากกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ของ
ผู้เรียนเอง	ดังนั้น	ขอบข่ายของความคิดร.	บยอด
ที่นักเรียนได้รับจากการเรียนแบบ	 4MAT	 จึงลึก
ซึ้งและเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง	 (McCarthy.	
1987:	60)	 ส่วนนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบ	 SQ4R	 ได้ใช้กระบวนการคิดขณะ
ที่อ่าน	 เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน	 ตาม
ลำาดับขั้นจากวิธีการอ่านอย่างคร่าวๆ	 เพื่อสำารวจ
หาข้อมูลที่สำาคัญของเรื่อง	 แล้วตั้งคำาถาม	 จาก
นั้นให้นักเรียนได้อ่านเพื่อหาคำาตอบ	 เมื่ออ่าน
จบเรื่องหนึ่งๆ	 แล้วให้นักเรียนสรุปบันทึกข้อมูล	
และให้นักเรียนเล่าเรื่องจากข้อมูลที่บันทึกเอาไว้	
สุดท้ายให้นักเรียนได้เขียนแสดงความคิดเห็นบท
อ่านที่นักเรียนได้อ่าน	 เป็นวิธีการสอนอ่านที่มีขั้น
ตอนที่เป็นระบบที่ชัดเจน	 เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
ใหน้กัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเองมากท่ีสุด	ฝกึ
ให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์	คิดสังเคราะห์	โดยครูมี
บทบาทในการกระตุ้นยั่วยุให้นักเรียนคิด	 และใช้
ความสามารถในการอ่าน	เมื่อนักเรียนปฏิบัติตาม
ข้ันตอนการอ่านทั้ง	 6	 ข้ัน	 แล้วจะทำาให้นักเรียน
สามารถจับใจความสำาคัญจากเรื่องที่อ่านได้ใน
ที่สุด	(สุคนธ์	สินธพานนท์.	2545:	290)	จากการ
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จัดกิจกรรมทั้ง	2	แบบ	จะเห็นว่าเป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียน
ลงมือปฏิบัติจริง	 รู้จักฝึกฝน	 ศึกษาค้นคว้า	 คิด
วเิคราะห์	สรา้งองคค์วามรูห้รือผลงานโดยการรว่ม
คดิร.	วมทำา	และยงัมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ำาใหผู้้
เรียนไดฝ้กึฝนความสามารถหรอืทกัษะด้วยตนเอง
รู้จักประเมินค่าและนำาไปประยุกต์ใช้	 วิธีการจัด
กิจกรรมแบบ	 4MAT	 และการจัดกิจกรรมแบบ	
SQ4R	ท่ีกล่าวมาจงึทำาใหน้กัเรยีนมคีวามสามารถ
ด้านการอ่านไม่แตกต่างกัน	ซึ่งจากผลของการจัด
กิจกรรมทั้ง	2	แบบนี้	เมื่อนักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและมีความแม่นยำาในเรื่องที่เรียนจึงส่งผล
ให้นักเรียนมีความเช่ือมั่นในการเรียนรู้ต่อไป	 ดัง
เช่น	วิไลวรรณ	เกื้อทาน	(2540:	10)	ได้สรุปไว้ว่า	
ความเช่ือม่ันในตนเองเปน็บคุลกิลกัษณะสว่นหนึง่
ของบุคคลท่ีจะช่วยให้สามารถทำาสิง่ตา่งๆ	ประสบ
ความสำาเรจ็	คนทีม่คีวามเปน็ตัวของตัวเอง	กลา้คดิ	
กลา้แสดงออก	ใจกวา้งยอมรับฟังความคดิเหน็ของ
ผู้อื่น	 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม	 และมีความสุขในการดำารงชีวิต	 และ	
Breckenridge	(ศิริวรรณ	มาลัย.	2549	;	อ้างอิง
มาจาก	Breckenridge.	1995:	200	-	249)	

2.4	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ที่
เรียนด้วยวิธีการจัดกิจกรรมแบบ	 4MAT	 แบบ	
SQ4R	 และแบบปกติ	 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไม่
แตกต่างกัน	 ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจาก	 ผู้
วิจัยได้ให้ความสำาคัญต่อการจัดการเรียนรู้ทุก
วิธีเท่ากัน	 และดำาเนินการสอนโดยใช้สื่อและ
อุปกรณ์การเรียนรู้ที่ไม่แตกต่างกัน	 และเน้นให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมการเรียน
รู้ให้มากที่สุด	 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้	 ความ
คิด	 รวมทั้งความสามารถและประสบการณ์เดิม
ของนักเรียนทั้งสามกลุ่มอยู่ในระดับเดียวกัน	
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้งสามกลุ่ม
จึงมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน	 นอกจากนี้การสอน

ทั้งสามแบบครูยังคอยแนะนำาและให้ความรู้ 
ตามขั้นตอนของกิจกรรม	 การให้ความสำาคัญใน
การสอน	การจดัชัว่โมงเรยีน	การใชส้ือ่และอปุกรณ์
เทา่เทยีมกนั	จงึทำาใหน้กัเรยีนมแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ์
ทั้งสามแบบไม่แตกต่างกัน	ดังเช่น	Atkinson	(At-
kinson.	1966:	240	-	241)	สรุปว่าแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์	 คือ	 ความรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานท่ีเกิด
ขึ้น	 สิ่งกระตุ้นหรือแรงผลักดันท่ีจะทำาให้บุคคล
ประกอบกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้นข้ึน
อยูก่บัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิท์ีม่อียูใ่นแตล่ะบคุคลเปน็
สำาคญั	เนือ่งจากแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิเ์ปน็ตวักำาหนด
ที่สำาคัญของความมุ่งหวัง	 ความพยายาม	 ความ
อดทน	 โดยการแสดงออกที่เกิดจากแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธิเ์รยีกวา่	พฤตกิรรมมุง่สมัฤทธิ	์McClelland	
(ปรียาพร	วงศ์อนุตรโรจน์.	2546:	198	-	200	;	
อา้งองิมาจาก	McClelland.1961)	ดว้ยเหตุผลดัง
กลา่วจงึอาจทำาใหน้กัเรยีนเกดิพฤตกิรรมข้างตน้ได	้
และเป็นผลทำาให้นักเรียนเกิดแรงกระตุ้นมีความ
มุ่งหวัง	มีความมั่นใจ	มีกำาลังใจ	อดทน	พยายาม
เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายที่กำาหนดไว้	 ดังนั้นไม่ว่าจะ
เรียนด้วยวิธีการจัดกิจกรรมแบบ	 4MAT	 วิธีการ
จัดกิจกรรมแบบ	 SQ4R	 หรือวิธีการจัดกิจกรรม
แบบปกติ	 จึงทำาให้นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ไม่แตกต่างกัน	

ข้อเสนอแนะ
1.	ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

1.1	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อา่น	นกัเรยีนตอ้งทำางานใหเ้สรจ็ทนัเวลาทีก่ำาหนด	
ทำาให้เกิดความเหนื่อยล้า	 ดังนั้นครูผู้สอนควร
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สนุกสนาน	 ไม่เครียดใน
ระหวา่งการทำากจิกรรมครคูวรใหผู้เ้รยีนมอีสิระใน
การทำากิจกรรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
อ่าน	 และควรเสริมแรงให้กำาลังใจนักเรียนในการ
ทำางานเสมอ	เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจใน
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ผลงานตนเอง

1.2	จากการวจัิย	พบวา่วธิกีารจดักจิกรรม
แบบ	4MAT	วธิกีารจดักจิกรรมแบบ	SQ4R	ทำาให้
ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจในการอา่นอย่างมวีจิารณญาณ	
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความเชื่อมั่นในตนเองสูง
กว่าวิธีการจัดกิจกรรมแบบปกติ	ครูควรนำาวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอ่านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ	 โดย
คัดเลือกเนื้อหาบทอ่านให้เหมาะสมกับระดับช้ัน	
จะทำาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจและ
สามารถวเิคราะห	์วจิารณ	์แสดงความคดิเหน็	และ
ประเมินค่าในการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1	 ควรมีการนำาการจัดกิจกรรมแบบ	
4MAT	การจัดกิจกรรมแบบ	SQ4R	ไปพัฒนาให้

ดีขึ้น	 และนำาไปใช้ศึกษาวิจัยกับรายวิชาอื่น	 และ
ระดับชั้นอื่นๆ	

2.2	 ควรมีการศึกษาปัจจัย	 และบทบาท
ของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมแบบ	 4MAT	
และการจัดกิจกรรมแบบ	SQ4R	เช่น	บทบาทของ
ครูผู้สอน	 ผู้บริหารโรงเรียน	 เพื่อนร่วมงาน	 และ 
ผู้ปกครองนักเรียน	เป็นต้น

2.3	 ควรศึกษาเปรียบเทียบการใช้
แผนการจดัการเรยีนรู	้โดยใชก้จิกรรมแบบ	4MAT	
และกิจกรรมแบบ	 SQ4R	 ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน	 กับ
แผนการจัดการเรียนรู้	 โดยใช้กิจกรรมแบบอ่ืนๆ	
ว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน
อยา่งมวีจิารณญาณ	แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิแ์ละความ
เชื่อมั่นในตนเองหลังเรียนอย่างไร
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การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่งการคณู ความสามารถ ใน
การคิดวิเคราะห์และการใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
A Comparison of Learning Achievement, Analytical Thinking 
Skills, and Knowledge Seeking behavior of Prathomsuksa 2 
Students Learning Multipication Topic Using Brain-based 
Learning Activities and Conventional Learning Activities

นิภาพร ชิงชัย1, ชวลิต ชูกำาแพง2, สุรศักดิ์ คำาคง3

Nipaporn Chingchai1, Chowwalit Chookhampaeng2, Surasak Khamkhong3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ	(1)	เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมอง

เปน็ฐานและแบบปกต	ิวชิาคณติศาสตร์	เรือ่งการคณู	ชัน้ประถมศกึษาปทีี	่2	ทีม่ปีระสิทธภิาพตามเกณฑ	์
75/75	 (2)	 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 (3)	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน	เรือ่งการคณู	ของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปทีี	่2	ทีเ่รียนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ตาม
แนวคดิสมองเปน็ฐานและแบบปกติ	(4)	เพ่ือเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่	2	ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานและแบบปกติ	และ	
(5)	เพือ่เปรยีบเทยีบการใฝเ่รยีนรูข้องนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปทีี	่2	ทีเ่รียนดว้ยการจัดกจิกรรมการเรียน
รู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานและแบบปกติ	 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 นักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่	 2	 ภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2555	 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง	 สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร	เขต	3	ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	
โดยกลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	โรงเรียนนาข่าวิทยา	จำานวน	16	คน	จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	กลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	โรงเรียนบ้านหนองท่ม
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ท่ากระดัน	จำานวน	16	คน	จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	(1)	แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	 เรื่องการ
คูณ	รูปแบบละ	12	แผน	แผนละ	2	ชั่วโมง	รวมรูปแบบละ	24	ชั่วโมง	(2)	แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องการคูณ	ชนิดปรนัยเลือกตอบ	3	ตัวเลือก	จำานวน	20	ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนก	ตั้งแต่	0.33	ถึง	
0.72	มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.91	(3)	แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์	ชนิดเลือกตอบ	
3	ตัวเลือก	จำานวน	15	ข้อ	มีค่าความยาก	ตั้งแต่	0.33	ถึง	0.70	และค่าอำานาจจำาแนก	ตั้งแต่	0.33	ถึง	
0.80	คา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั	0.76	(4)	แบบวดัการใฝเ่รยีนรู	้เปน็แบบมาตราประมาณคา่	3	ระดบั	
จำานวน	12	ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	ตั้งแต่	0.46	ถึง	0.78	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.78	
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมุติฐาน
โดยใช้สถิติแมน–วิทนีย์	ยู	(The	Mann–Whitney	U	Test)	

ผลวิจัยปรากฏดังนี้

1.	แผนการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	และแบบปกติ	เรื่องการคูณ	ชั้นประถมศึกษา
ปีที่	2	มีประสิทธิภาพ	(E

1
/E

2
)	เท่ากับ	85.43/82.50	และ	80.26/75.31	ตามลำาดับ	ซึ่งเป็นไปตาม

เกณฑท์ีก่ำาหนด	2.	คา่ดชันปีระสทิธผิลของการจัดกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิสมองเป็นฐานและแบบ
ปกติ	เรื่องการคูณ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	เท่ากับ	0.7295	และ	0.6202	ตามลำาดับ	แสดงว่านักเรียน
มีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ	72.95	และ	62.02	ตามลำาดับ	3.	นักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เรื่องการคูณ	สูงกว่ากลุ่ม
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	4.	นักเรียนกลุ่ม
ทีเ่รียนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิสมองเปน็ฐานมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหส์งูกวา่
กลุ่มที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	5.	นักเรียน
กลุ่มท่ีเรียนด้วยการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิสมองเปน็ฐานมกีารใฝเ่รยีนรู้สงูกว่ากลุ่มทีเ่รยีนดว้ย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0	.05

คำาสำาคัญ:	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดวิเคราะห์	การใฝ่เรียนรู้	แนวคิดสมองเป็นฐาน

Abstract
This	 research	 aimed	 to	 (1)	 develop	 the	 efficient	 learning	 activities	 using	 the	 

brain-based	learning	model	and	the	conventional	learning	model	according	to	75/75	criterion,	

(2)	study	the	effectiveness	indices	of	the	two	models	of	learning	activities,	(3)	compare	the	

learning	achievement	of	the	student	who	learned	using	different	learning	models,	(4)	compare	

analytical	thinking	skills	of	the	student	who	learned	using	different	learning	models	and,	(5)	

compare	knowledge	seeking	behavior	of	the	student	who	learned	using	different	learning	

models.	The	sample	consisted	of	16	Prathomsuksa	2	students	attending	the	Nakhawittaya	
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School	and	16	Prathomsuksa	2	students	attending	the	Nongtomtakadon	School,	Under	the	

Office	of	Sakhonnakorn	Primary	Educational	Service	Area	Zone	3,	in	the	second	semester	 

of	the	2012	academic	year.	The	tools	for	this	study	were	(1)	12	brain-based	learning	lesson	

plans	and	12	conventional	 learning	 lesson	plans	;	(2)	a	20-item	multiple	choice	 learning	

achievement	test	with	discriminations	index	between	0.33	to	0.72	and	a	reliability	of	0.91	

;	 (3)	a	15-item	analytical	 thinking	skills	 test	with	difficulties	 index	between	0.33	to	0.70,	

discriminations	index	between	0.33	to	0.73,	and	a	reliability	of	0.76	;	and	(4)	a	12-item	

question	noire	on	knowledge	seeking	behavior	discriminations	index	from	0.46	to	0.78	and	

reliability	of	0.78.	The	statistics	used	for	analyses	the	collected	data	included	percentage,	

mean,	standard	deviation	;	and	the	Mann-Whitney	U	Test	used	for	testing	hypotheses.

The	results	were	as	follows	;

1.	 The	 brain-based	 learning	 and	 conventional	 learning	 plans	 had	 efficiencies	 at	

85.43/82.50	and	80.26/75.31	respectively.

2.	Effectiveness	indies	of	the	brain-based	learning	and	traditional	learning	plans	were	

0.7295	and	0.6202	respectively.

3.	The	student	who	learned	using	the	brain-based	learning	activities	indicated	more	

the	learning	achievement	on	multiplication	than	the	students	who	learned	using	the	conven-

tional	learning	activities	(p	=.01)	

4.	The	student	who	learned	using	the	brain-based	learning	activities	indicated	more	

the	analytical	thinking	skills	than	the	students	who	learned	using	the	conventional	learning	

activities	(p	=.01)	

5.	The	student	who	learned	using	the	brain-based	learning	activities	indicated	more	

knowledge	seeking	behavior	than	the	students	who	learned	using	the	conventional	learning	

activities	(p	=	.05)	

Keywords:	Achievement,	 Analytical	 Thinking,	 Knowledge	 Seeking,	 Brain-based	 Learning	

Activities	
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บทนำา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์พบว่ามีปัญหาท่ีสำาคัญ
คือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำา	 ซึ่งยัง
ไม่ประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมายของหลักสูตร
การศึกษานพื้นฐานดังจะเห็นได้จากรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับเขต
พื้นที่การศึกษา	 (Local	 Assessment	 System	
หรือ	 LAS)	 ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร	เขต	3	กลุ่มสาระการเรียน
รู้คณิตศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ปีการศึกษา	
2554	ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	64.32	ระดับศูนย์
เครอืขา่ยสถานศกึษาดงหมอ้ทอง	ไดค้ะแนนเฉลีย่
ร้อยละ	 53.55	 โรงเรียนนาข่าวิทยาและโรงเรียน
บ้านหนองท่มท่ากระดัน	 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ	 54.38	 และ	 53.33	 ตามลำาดับ	 (กลุ่มงาน
วัดและประเมินผลการศึกษา	 สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร	 เขต	3,	2554:	
21-44)	อกีท้ังในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้นือ้หา
การคูณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ของโรงเรียน
มีปัญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำากว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำาหนดไว้	 (โรงเรียน
นาข่าวิทยา,	 2554:	 9)	 เนื่องจากธรรมชาติของ
คณิตศาสตร์เป็นทักษะการคิดคำานวณ	 โดยอาศัย
จำานวน	ตวัเลขและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร	์และ
เน้ือหาการคณูเปน็เนือ้หาทีเ่ปน็นามธรรมเขา้ใจได้
ยาก	ประกอบกบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
ทีย่งัไม่หลากหลายขาดความนา่สนใจและนกัเรยีน
มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านสติปัญญา	อารมณ์	
สงัคมและจติใจ	การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
ในชัน้เรยีนโดยทัว่ไปนกัเรยีนขาดความต้ังใจในการ
เรียน	ไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน	รู้สึกเบื่อ
หน่าย	 ขาดแรงกระตุ้นให้เกิดความท้าทายในการ
เรียนส่งผลต่อความสนใจใฝ่เรียนรู้	 ทำาให้นักเรียน
เรียนรู้ได้ไม่เต็มที่นำามาสู่การขาดความรู้ความ

เข้าใจในเนื้อหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำาลง
ในที่สุด	

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็น
ความสามารถในการจำาแนกแยกแยะองคป์ระกอบ
ต่างๆ	 ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 ซึ่งอาจเป็นวัตถุ	 สิ่งของ	
เรื่องราว	 หรือเหตุการณ์และหาความสัมพันธ์เชิง
เหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น	 เพื่อค้นหา
สภาพความเปน็จริงหรอืสิง่สำาคญัของสิง่ทีก่ำาหนด
ให้	 ช่วยให้เรารู้ข้อเท็จจริงที่เป็นฐานความรู้ใน
การนำาไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาการประเมิน
และการตัดสินใจเรื่องต่างๆ	ได้อย่างถูกต้อง	รู้จัก
สำารวจความสมเหตสุมผลของขอ้มลูทีป่รากฏและ
ไม่ด่วนสรุปตามอารมณ์	 ความรู้สึกหรืออคติแต่
สบืคน้ตามหลกัเหตผุลและขอ้มูลทีเ่ปน็จรงิ	ไมด่ว่น
สรุปสิ่งใดง่ายๆ	 ช่วยในการพิจารณาสาระสำาคัญ
อื่นๆ	 พัฒนาความเป็นคนช่างสังเกต	 หาเหตุผล
ที่สมเหตุสมผล	รู้จักประมาณความน่าจะเป็นโดย
สามารถใช้ข้อมูลพื้นฐานที่เรามีวิเคราะห์ร่วมกับ
ปัจจัยอ่ืนๆ	 ของสถานการณ์	ณ	 เวลาน้ัน	 อันจะ
ช่วยเราคาดการณ์ความน่าจะเป็นได้สมเหตุสม
ผลมากกว่า	 (สุวิทย์	 มูลคำา.	 2547:	 39)	 ความ
สามารถในการแสวงหาความรู้	 และมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่
เรียน	 เป็นวิธีการทางปัญญาในการพัฒนาตนเอง	
ดว้ยสตปิญัญา	ความเฉลยีวฉลาด	แสวงหาความรู้ 
อย่างถูกต้อง	 มั่นคง	 มีเหตุผลรู้กาลเทศะ	 สร้าง
บุคลิกภาพและลักษณะที่พึงประสงค์แก่บุคคล	
เพื่อพัฒนาตนในการครองชีวิตที่ดีเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ	 เป็นฐานสร้างความเจริญรุ่งเรืองสู่
ตนและส่วนรวม	วธิกีารพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ
ของสมองวิธีหนึ่งคือการจัดกิจกรรมโดยใช้สมอง
เป็นฐาน	 (Brain-based	 Learning)	 ซึ่งเป็นการ
เรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัวถีิการเรยีนรูห้รอืการทำางาน
ของสมองทางธรรมชาติ	 กล่าวคือ	 ในเรื่องการ
เรียนการสอนจะสอดคล้องกับวิธีการทำางานของ
สมองแทนที่จะสอดคล้องกับอายุ	 ชั้นเรียนหรือ
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ห้องเรียนเพียงอย่างเดียว	 (พรพิไล	 เลิศวิชา	และ
คณะ,	 2551)	 นอกจากน้ีการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญเป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสลงมือปฏิบัติจริง	 รู้จักฝึกฝน	 ศึกษาสร้าง
องค์ความรู้หรือผลงานโดยการร่วมคิดร.	 วมทำา
และยังมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้	 ทำาให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสฝึกฝนความสามารถหรือทักษะการเรียน
รู้โดยใช้สมองเป็นฐาน	 เป็นการสอนย้ำา	 ซ้ำา	 ทวน
ด้วยกิจกรรม	 ท่ีหลากหลาย	 โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้
เรยีนรูอ้ยา่งเปน็ระบบด้วยตนเอง	การจดัการเรยีน
รูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคัญตามแนวคดิสมองเปน็ฐาน
จะต้องใช้กิจกรรมที่หลากหลาย	 เช่น	 กลุ่มร่วม
มือ	 แผนผังความคิด	 เกม	หลักการเรียนรู้	 ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญและหลักการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เปน็ฐานผูส้อนสามารถยดืหยุน่กระบวนการ	เรยีน
รูไ้ดต้ามความเหมาะสมของเน้ือหาสาระ	(วมิลรตัน์	 
สุนทรโรจน์.	2551:	64-68)	

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและหาแนวทาง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์	 โดย
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณ	
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการใฝ่เรียน
รู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 ที่เรียนด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็น
ฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	 เพื่อ
เป็นแนวทางสำาหรับครูใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
หน่วยอื่นๆ	 และเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน	 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 และการ
ใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ	 วิชาคณิตศาสตร์	 เรื่องการ
คูณ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ที่มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์	75/75

2.	 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	 วิชา
คณิตศาสตร์	เรื่องการคูณ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2

3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องการคูณ	 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี	 2	 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคดิสมองเปน็ฐานและการจดักิจกรรมการเรยีน
รู้แบบปกติ

4.	เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ที่
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
สมองเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติ

5.	 เพื่อเปรียบเทียบการใฝ่เรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ

สมมุติฐานของการวิจัย
1.	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	กลุ่ม

ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
สมองเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เรื่องการ
คูณ	 สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ	

2.	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	กลุ่ม
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
สมองเป็นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกติ	

3.	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	กลุ่ม
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
สมองเป็นฐานมีระดับการใฝ่เรียนรู้สูงกว่ากลุ่มที่
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เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	
ได้แก่	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 ภาคเรียน
ที่	 2	 ปีการศึกษา	 2555	 ศูนย์เครือข่ายสถาน
ศึกษาดงหม้อทอง	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร	 เขต	3	จำานวน	159	คน	
จาก	 9	 โรงเรียน	 9	 ห้องเรียน	 ที่มีความรู้ความ
สามารถในการเรยีนวชิาคณิตศาสตรไ์มแ่ตกต่างกนั	
พิจารณาได้จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ภาคเรียน
ที่	1	ปีการศึกษา	2555	ไม่แตกต่างกัน

1.2	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	
ได้แก่	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ภาคเรียนที่	
2	ปีการศึกษา	2555	ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
ดงหมอ้ทอง	สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาสกลนคร	
เขต	 3	 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster	 
Random	Sampling)	ดังนี้	

	 1.2.1	 กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่	 2	 โรงเรียนนาข่าวิทยา	 จำานวน	
16	 คน	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมอง
เป็นฐาน	

	 1.2.2	 กลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่	2	โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระ
ดัน	 จำานวน	 16	 คน	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติ

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

1.	ตัวแปรอิสระ	จำานวน	1	ตัว	ได้แก่	รูป
แบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	

2.	ตัวแปรตาม	จำานวน	3	ตัว	ได้แก่	ผล

สมัฤทธิท์างการเรยีน	เรือ่งการคณู,	ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์,	การใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี	3	ชนิด	ได้แก่

1.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 แบ่ง
เป็น	2	รูปแบบ	คือ

1.1	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์	 เรื่องการคูณ	 ตามแนวคิดสมองเป็น
ฐาน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	จำานวน	12	แผน	รวม	
24	ชั่วโมง

1.2	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณติศาสตร	์เร่ืองการคณู	โดยการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบปกต	ิชัน้ประถมศึกษาปทีี	่2	จำานวน	12	
แผน	รวม	24	ชั่วโมง

2.	แบบทดสอบ	2	ฉบับ	ได้แก่

2.1	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์	 เรื่องการคูณ	 ชั้นประถม
ศึกษาปีที่	2	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	จำานวน	1	ฉบับ	ชนิด
ปรนัยแบบเลือกตอบ	3	ตัวเลือก	จำานวน	20	ข้อ

2.2	แบบทดสอบวดัความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	จำานวน	1	ฉบับ	ชนิดปรนัยแบบ
เลือกตอบ	3	ตัวเลือก	จำานวน	15	ข้อ

3.	 แบบวัดการใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่	2	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า	(Rating	Scale)	3	ระดับ	จำานวน	12	ข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการดำาเนินการ	ดังนี้

1.	 วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน	 ของแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 และแบบ
วัดการใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน	 ได้แก่	 คะแนนเฉลี่ย	
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(Mean)	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 และ 
ร้อยละ	(Percentage)	

2.	 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์	75/75	โดยใช้สถิติ
พื้นฐาน	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 ร้อยละ	 และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน	 ระหว่างคะแนนจากการประเมิน
พฤติกรรมระหว่างเรียนและคะแนนทดสอบย่อย
กบัคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนหลังเรียน	(E

1
/E

2
)	

3.	 วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 (Effectiveness	 Index:	
E.I.)	โดยใช้สถิติพื้นฐาน	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	และร้อย
ละ	ระหวา่งคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

4.	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
เรื่องการคูณ	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
สมองเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติ

5.	 เปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 2	 ที่
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด

สมองเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติ

6.	เปรียบเทียบการใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปทีี	่2	ทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ

ผลการวิจัย
1.	การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ

สมองเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกติ	เรื่องการคูณ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	มี
ประสทิธภิาพ	85.43/82.50	และ	80.26/75.31	
ตามลำาดับ	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	 เร่ืองการคูณ	 ชั้น
ประถมศึกษาปีที่	 2	 มีค่าเท่ากับ	 0.7295	 และ	
0.6202	 ตามลำาดับ	 แสดงว่าผู้ เรียนมีความ
ก้าวหน้าในการเรียน	0.7295	และ	0.6202	คิด
เป็นร้อยละ	 72.95	 และ	 62.02	 ตามลำาดับ	 ดัง
ตาราง	1

ตาราง 1	 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	เรื่องการคูณ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2

กิจกรรมการ
เรียนรู้

จำานวน
นักเรียน คะแนนเต็ม

คะแนนรวม ค่าดัชนี
ประสิทธิผลก่อนเรียน หลังเรียน

สมองเป็นฐาน 16 20 113 264 0.7295
แบบปกติ 16 20 112 241 0.6202
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3.	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	กลุ่ม
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
สมองเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เรื่องการ

คูณ	 สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
0.01	ดังตาราง	2

ตาราง 2	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียน	 เรื่องการคูณ	 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 2	 ที่
เรยีนด้วยการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิสมองเปน็ฐานและการจดักจิกรรมการ	เรยีน
รู้แบบปกติ	โดยใช้สถิติ	Mann-Whitney	U	Test	

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

สมองเป็นฐาน แบบปกติ

U
S S.D.

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 16.50 1.59 15.06 1.18 63**

**มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

4.	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	กลุ่ม
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
สมองเป็นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	
ดังตาราง	3

ตาราง 3	 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่2	ทีเ่รยีน
ดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิสมองเปน็ฐานและการจดักจิกรรมการ	เรยีนรูแ้บบ
ปกติ	โดยใช้สถิติ	Mann-Whitney	U	Test

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สมองเป็นฐาน แบบปกติ

US S.D.

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 11.81 1.80 9.94 1.57 55**

**มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

5.	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	กลุ่ม
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
สมองเป็นฐานมีการใฝ่เรียนรู้สูงกว่ากลุ่มที่เรียน

ดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกตอิยา่งมนียั
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0	.05	ดังตาราง	4
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อภิปรายผล
จากการวิจัยเร่ือง	 การเปรียบเทียบผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	เรื่องการคูณ	ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และการใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปทีี	่2	ทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	 สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้

1.	การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ
สมองเปน็ฐาน	เร่ือง	การคูณ	ช้ันประถมศกึษาปีท่ี	2	
มีประสทิธภิาพเทา่กบั	85.43/82.50	หมายความ
วา่	นักเรยีนทัง้หมดได้คะแนนเฉลีย่จากพฤตกิรรม
และการทดสอบย่อยประจำาแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้	 คิดเป็นร้อยละ	 85.43	 และคะแนน
เฉล่ียจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียน	คิดเป็นร้อยละ	82.50	แสดงว่า	การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 มี
ประสทิธภิาพเปน็ไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว	้คือ	75/75	
และเป็นไปตามความมุ่งหมายของการวิจัย	 เนื่อง
มาจากแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ
สมองเปน็ฐาน	ผูว้จิยัได้ดำาเนินการสรา้งและพัฒนา
อย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการศึกษาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	ในหลัก
การ	มาตรฐานการเรียนรู้	ตัวชี้วัด	สาระการเรียนรู้	 

โครงสร้างเวลาเรียน	 เอกสารพัฒนาการเรียนรู้	
ตามหลักการเรียนรูต้ามแนวคดิสมองเปน็ฐาน	และ
ได้นำาหลักการแนวคิดพื้นฐานของการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐานของ	 วิโรจน์	 ลักขณาอดิสร	
(2548:	15)	นอกจากนี้แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ	 ตรวจ
สอบความถูกต้องของเน้ือหา	 ผ่านการปรับปรุง
แก้ไขตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ	 ซึ่งผลการ
ประเมินของผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับเหมาะสมมาก	
และไดน้ำาแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ไปทดลอง
ใช้ก่อนนำามาใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง	 จึงทำาให้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้า
ของวนิดา	 เวชกามา	 (2553:	 50-80)	 ได้ศึกษา
ค้นคว้าผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	
เรื่องเศษส่วนและทศนิยม	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	
ดว้ยการจดักจิกรรมตามแนวคดิสมองเปน็ฐาน	พบ
ว่า	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ	
78.00/78.67	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	สอดคล้อง
กับผลการศึกษาค้นคว้าของอรวรรณ	 จันทร์
แท่น	 (2554:	 70-96)	 ได้ศึกษาค้นคว้าผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด
สมองเป็นฐาน	 เรื่อง	 การบวกและการลบจำานวน
ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน	20	ชั้นประถมศึกษา
ปีที่	 1	 พบว่า	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี

ตาราง 4	 การเปรยีบเทยีบการใฝเ่รยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่2	ทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการ	 เรียนรู้แบบปกติ	 โดยใช้สถิติ	
Mann-Whitney	U	Test

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สมองเป็นฐาน แบบปกติ

US S.D.

การใฝ่เรียนรู้ 2.57 0.23 2.39 0.25 76*

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
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ประสิทธิภาพเท่ากับ	 77.42/76.09	 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	

การจดักจิกรรมการเรียนรูแ้บบปกติ	เรือ่ง	
การคูณ	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ	 80.26/75.31	 หมายความว่า	 นักเรียน
ทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ยจากพฤติกรรมและการ
ทดสอบย่อยประจำาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้	 คิดเป็นร้อยละ	 80.26	 และคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน	คิดเป็นร้อยละ	75.31	แสดงว่าแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติมีประสิทธิภาพเป็น
ไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	คือ	75/75	และเป็นไปตาม
ความมุ่งหมายของการวิจัย	 เนื่องมาจากแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	 เรื่อง	 การคูณ	 ผู้
วจิยัไดด้ำาเนินการสรา้งและพฒันาอยา่งเปน็ระบบ
โดยเริ่มจากการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืน
ฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 ในหลักการ	 มาตรฐาน
การเรียนรู้	 ตัวช้ีวัด	 สาระการเรียนรู้	 โครงสร้าง
เวลาเรียน	 เอกสารพัฒนาการเรียนรู้	 ตามหลัก
การเรียนรู้แบบปกติ	 และได้นำาหลักการแนวคิด
พื้นฐานของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบ
ปกติของ	 ผกา	 สัตยธรรม	 (2524:	 55)	 จำานวน	
7	ข้อ	และใช้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	6	
ขั้น	ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 (2546:	 5-6)	 มาใช้เขียนแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่องการคูณ	 ชั้น
ประถมศึกษาปีที่	 2	 และผ่านการประเมินจากผู้
เชี่ยวชาญ	ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและ
ปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำาของผู้เช่ียวชาญ	 ซึ่ง
ผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับเหมาะ
สมมาก	 และได้นำาแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ไปทดลองใช้ก่อนนำามาใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง	
จึงทำาให้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ	สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ	 นิภารัตน์	 ตอสกุล	 (2552:	 96-100)	 ได้

ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความรู้สึก
เชิงจำานวน	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	
เรื่อง	 การคูณ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้	4MAT	และการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
แบบปกติ	 พบว่า	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 4MAT	 และแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	 มีประสิทธิ	 ภาพ
เท่ากับ	83.53/82.71	และ	75.95/75.18	ตาม
ลำาดับ	 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้	 สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ	อัญชลี	มาลา	(2553:	79-132)	
ได้ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 และความ
สามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	เรื่องการบวก	ลบ	
คณู	หารเศษส่วน	กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกติ	 พบว่า	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	 มีประสิทธิภาพ	
80.02/79.54	และ	76.66/75.06	ตามลำาดับ	ซึง่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูต้ามแนวคดิสมองเปน็ฐาน	เรือ่งการคณู	
ชัน้ประถมศกึษาปทีี	่2	มค่ีาเทา่กบั	0.7295	แสดง
ว่านักเรียนมีความ	ก้าวหน้าในการเรียน	0.7295	
คิดเป็นร้อยละ	 72.95	 และดัชนีประสิทธิผลของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	 มีค่าเท่ากับ	
0.6202	 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้	0.6202	คิดเป็นร้อยละ	62.02	สอดคล้อง
กับผลการศึกษาค้นคว้าของ	อรวรรณ	จันทร์แท่น	 
	 (2554:	 70-96)	 ได้ศึกษาค้นคว้าผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดสมอง
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เป็นฐาน	 เรื่อง	 การบวกและการลบจำานวนที่มี
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน	 20	 ชั้นประถมศึกษาปี
ที่	 1	พบว่า	ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่องการบวกและการลบ
จำานวนท่ีมผีลลพัธแ์ละตวัตัง้ไมเ่กนิ	20	ช้ันประถม
ศึกษาปีที่	1	มีค่าเท่ากับ	0.6198	แสดงว่าผู้เรียน
มีความก้าว	หน้า	ในการเรียนรู้	0.6198	คิดเป็น
ร้อยละ	 61.98	 และสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ	 อัญชลี	 มาลา	 (2553:	 79-132)	 ได้ศึกษา
วิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 ความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์	 และความสามารถ
ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 เรื่องการบวก	 ลบ	 คูณ	
หารเศษส่วน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกติ	พบว่า	ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	 เรื่องการบวก	 ลบ	
คูณ	หารเศษส่วน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	เท่ากับ	
0.6443	 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้	0.6443	คิดเป็นร้อยละ	64.43	

3.	ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนเร่ือง	การคณู	ของนกัเรยีนช้ันประถม	ศกึษาปี
ที่	2	ระหว่างกลุ่มที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานกับกลุ่มที่เรียน
รู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	 พบว่า	
นักเรียนกลุม่ท่ีเรยีนรูด้้วยการจดักจิกรรมการเรยีน
รู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 เรื่องการคูณ	 สูงกว่ากลุ่มที่เรียนรู้ด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองมาจาก
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 มุ่งให้
ผู้เรียนได้รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ด้วยกระบวนการ

ศึกษาค้นคว้าต่างๆ	 การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	
ผูเ้รยีนไดร้ว่มมอืกนัศกึษาคน้ควา้จนไดค้วามรูแ้ละ
ผลงาน	 การเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดช่วยส่ง
เสริมให้ผู้เรียนร่วมมือกันเรียนสูงสุดเพื่อชัยชนะ
ของกลุ่ม	 และการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็น
ฐานเป็นการสอนย้ำา	 ซ้ำาทวน	 ด้วยกิจกรรมหลาก
หลายโดยมุง่ให้ผูเ้รยีนไดเ้รียนรูอ้ยา่งเปน็ระบบดว้ย
ตนเองซึง่ทำาใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูจ้ำาไดแ้มน่ยำา
และจำาได้นาน	

4.	 ผลการเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถม	 ศึกษา
ปีที่	 2	 ระหว่างกลุ่มที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานกับกลุ่มที่
เรยีนรูด้ว้ยการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกต	ิพบ
ว่า	 นักเรียนกลุ่มที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มที่เรียนรู้ด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั	0.01	ทีเ่ปน็เชน่นีเ้นือ่งมาจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน
เป็นการนำาองค์ความรู้เรื่องสมองและธรรมชาติ
การเรยีนรูข้องสมองมาใชเ้ปน็ฐานในการออกแบบ
กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็สำาคญั	มุง่เนน้
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง	 รู้จักฝึกฝน
ศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้หรือผลงานโดย
การร่วมคิดร.	 วมทำาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สอดคล้องกับทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของบลูม	 ซึ่ง
บลมูไดจ้ำาแนกการคิดไว	้6	ระดบั	การคดิวเิคราะห์
อยู่ในระดับที่	 4	 การคิดวิเคราะห์แยกเป็นการคิด
วิเคราะหส์ว่นประกอบ	วิเคราะหค์วามสมัพนัธแ์ละ
วิเคราะห์หลักการ	

5.	 ผลการเปรียบเทียบการใฝ่เรียนรู้ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่2	ระหว่างกลุ่มทีเ่รียน
รู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมอง
เป็นฐานกับกลุ่มที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้แบบปกติ	พบว่า	นักเรียนกลุ่มที่เรียนรู้ด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็น
ฐานมกีารใฝเ่รยีนรูส้งูกวา่กลุม่ทีเ่รยีนรูด้้วยการจดั
กิจกรรมการเรยีนรูแ้บบปกต	ิอยา่งมนียัสำาคัญทาง
สถิติทีร่ะดบั	0	.05	ทีเ่ปน็เช่นนีเ้นือ่งมาจากการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานต้อง
ใช้กิจกรรมหลากหลาย	เช่น	กลุ่มร่วมมือ	แผนผัง
ความคิดและเกม	 นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม
และเรียนรู้อย่างมีความสุข	 เกิดอารมณ์ตื่นเต้น
ภาวะตื่นตัว	ทำาให้ตั้งใจเรียน	กระตือรือร้นในการ
เรียนรู้มากกว่าเรียนแบบปกติ	 สอดคล้องกับงาน
วิจัยของบังอร	เกิดดำา	(2549:	75-91)	ได้ทำาการ
วิจัยองค์	ประกอบที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 เขตพื้นท่ี
การศึกษาพัทลุง	 พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณลักษณะ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	.01	

ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคิด
สมองเป็นฐาน	 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 ทำาให้นักเรียนมีโอกาส
ในการวางแผนมีทักษะในกระบวนการทำางาน
กลุ่ม	 ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์	 คิดสังเคราะห์	
การคิดคำานวณและการแก้ปัญหา	 ซึ่งนำาไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้	 ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศใน
การเรียนรู้	 ได้พัฒนาตนเองในเรื่องความมีน้ำาใจ	
รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น	 การเสียสละ	 ความตั้งใจ
เรยีน	กระตือรอืรน้เพยีรพยายามในการเรยีน	รูจ้กั
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน	นำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำา
วันอย่างมีประสิทธิภาพ	 และยังสามารถนำาไป
ประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระ
การเรียนรู้อื่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1.	ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

1.1	 เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ครูผู้สอนควรศึกษา
ธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองและหลักการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญให้เข้าใจเป็นอย่างดี

1.2	 ครูควรสร้างบรรยากาศเพื่อให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เอื้อต่อนักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเองมีส่วนร่วมในกิจกรรมมาก
ที่สุดและทั่วถึงทุกคน	 โดยให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ
กระบวนการต่างๆ	 ในการศึกษาค้นคว้าหาความ
รู้เพื่อให้สามารถค้นพบความรู้สร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง

1.3	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐาน	 ครูผู้สอนนับว่ามีบทบาท
และมีความสำาคัญ	ควรจะต้องมีการเตรียมสื่อการ
เรยีนรู้ใหพ้รอ้มและมีความยากงา่ยพอเหมาะทีจ่ะ
ให้นักเรียนในแต่ละวัยทำากิจกรรม

1.4	 ควรมีการสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้	 ตลอดจนการเสริมแรงทางบวกที่จะช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการใฝ่เรียนรู้	 มีความตั้งใจ	
กระตือรือร้น	เพียรพยายามในการเรียน	แสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน

2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1	 ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และการใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่	 2	ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียน
รูต้ามแนวคดิสมองเปน็ฐานกบัการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบอื่นๆ	
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2.2	ควรมกีารพฒันาการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูต้ามแนวคดิสมองเปน็ฐาน	ช้ันประถมศกึษา

ปีท่ี	 2	 ในเนื้อหาสาระรวมท้ังระดับช้ันอ่ืนๆ	 ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความ
สามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ TAI กับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT 
A Comparison of Learning Achievement, Analytical Thinking  
Ability And Reasoning Abilities in Mathematics Entitled 
“Preliminary data Analysis”of Matthayomsuksa 6 Students 
Between Using TAI Cooprative Learning Activities and 4MAT 
Learning Activities
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Pisit Noisingthong1, Chowwalit Chookhampaeng2, Kuson Srisarakam3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ	 1)	 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่อง	 การวิเคราะห์

ข้อมูลเบ้ืองต้น	 วิชาคณิตศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ
แบบ	TAI	กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	4MAT	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75	2)	หาค่าดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	TAI	
กับแบบ	 4MAT	 3)	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความ
สามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	ของนักเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	TAI	กับแบบ	4MAT	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	โรงเรียนกุมภวาปี	อำาเภอกุมภวาปี	เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20	ภาค
เรียนที่	2	ปีการศึกษา	2555	จำานวน	80	คน	ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	เป็นกลุ่มทดลอง	2	กลุ่ม	กลุ่ม
ละ	40	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	1)	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	TAI	
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และแบบ	4MAT	อย่างละ	12	แผน	2)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	จำานวน	40	ข้อมีค่า
อำานาจจำาแนก	ตั้งแต่	 .26	 -.84	และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 .92	3)	แบบทดสอบวัดความสามารถการ
คิดวิเคราะห์	จำานวน	20	ข้อ	มีค่าความยาก	ตั้งแต่.44	-.56	ค่าอำานาจจำาแนก	ตั้งแต่	.38	-.75	และค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ	.89	และ	4)	แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	จำานวน	
20	ข้อมีค่าความยาก	ตั้งแต่	 .44	 -.63	ค่าอำานาจจำาแนก	ตั้งแต่	 .25	 -.75	และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ	.90	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน	และทดสอบ
สมมติฐานด้วย	Hotelling’s	T2

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1.	ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	TAI	กับแบบ	4MAT	
เท่ากับ	85.11/78.44	และ	81.65/76.56	ตามลำาดับ

2.	ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ทา่กบั	0.6770	และ	0.6572	ตามลำาดับ

3.	นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยกลุม่ร่วมมอืแบบ	TAI	มคีวามสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	4MAT	ส่วนคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไม่แตกต่างกัน	

คำาสำาคัญ:	 การเรียนรู้แบบ	TAI,	การเรียนรู้แบบ	4MAT,	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,	ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์,	ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

Abtract
The	purposes	of	this	study	were:	1)	to	develop	lesson	plans	of	Matthayomsuksa	6	

students	between	using	TAI	Cooperative	Learning	activities	and	4MAT	learning	activities	of	
Mathematics	learning	activities	entitled	“Preliminary	data	Analysis”	with	a	required	efficiency	
of	75/75,	2)	 to	find	out	an	effectiveness	 index	of	 the	 lesson	plans,	and	3)	 to	compare	 
learning	 achievement,	 analytical	 thinking	 Cooperative	 and	 Reasoning	 Cooperative	 of	 
Mathematics	between	using	TAI	learning	activities	and	4MAT	learning	activities.	The	samples	
consisted	 of	 80	Matthayomsuksa	 6	 students	 attending	 Kumpawapi	 School	 in	 Amphoe	
Kumpawapi	under	the	Office	of	Educational	Service	Area	Zone	20,	in	the	second	semester	
of	the	academic	year	2012,	They	were	divided	by	cluster	random	sampling	technique	into	
2	experimental	groups	with	40	students	each	group

The	instruments	used	were,	1)	12	Lesson	plans	of	each	TAI	Cooperative	learning	
activities	and	4MAT	 learning	activities	2)	a	40–items	4-multiple	choice	achievement	 test	 
discrimination	powers	ranging	from	.26	to	.84,	and	reliability	of	.92,	3)	a	20–items	with	4-	 
multiple	 choice	 an	 analytical	 thinking	 ability	 test	 difficulties	 ranging	 from.44	 to	 .56,	 
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discrimination	powers	 ranging	 from	 .38	 to	 .75,	 and	 reliability	 of	 .89	and	4)	 a	20–items	
with	4-multiple	choice	an	analytical	thinking	ability	test	difficulties	ranging	from	.44	to	.63,	 
discrimination	powers	ranging	from	.25	to	.75,	and	reliability	of	.90,	and	The	statistic	used	
for	analyzing	the	collected	data	were	percentage	mean,	standard	deviation,	and	Hotelling’s	
T2	were	employed	for	testing	hypotheses

The	results	of	the	study	were	as	follows:	

1.	The	efficiency	of	TAI	Cooperative	learning	activities	and	4MAT	learning	activities	
were	85.11/78.44	and	81.65/76.56	respectively.

2.	The	effectiveness	index	of	TAI	Cooperative	learning	activities	and	4MAT	learning	
activities	were	0.6770	and	0.6572	respectively.

3.	 The	 students	 who	 learned	 by	 using	 organization	 of	 TAI	 Cooperative	 learning	
activities	had	higher	Reasoning	Abilities	of	Mathematics	than	those	who	learned	by	using	
organization	of	4MAT	learning	activities	at	the	.05	level	of	significance,	but	they	did	not	have	
different	learning	achievement	test	and	analytical	thinking	ability.

Keywords:	TAI	 Cooperative	 Learning	 Activities,	 4MAT	 Cooperative	 Learning	 Activities,	 
Learning	 Achievement,	 Analytical	 Thinking	 Ability,	 Reasoning	 Abilities	 in	 
Mathematics

บทนำา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำาคัญ

ต่อการพัฒนาความสามารถด้านกระบวนการ
คิดและแก้ไขปัญหาอันเป็นพ้ืนฐานของการดำารง
ชีวิต	 สนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล	
ลำาดับความคิด	 และแสดงออกอย่างมีระเบียบ
ชัดเจน	 สามารถนำาความรู้	 ความคิดและทักษะ
ท่ีได้จากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้ในการ
เรียนรู้อ่ืนในชีวิตประจำาวัน	 และคณิตศาสตร์เป็น
ศาสตร์ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการลงมือ
ปฏิบัติจนเกิดทักษะและนำาไปใช้ได้จริง	 สำาหรับ
การคิดวิเคราะห์พบว่าเป็นปัญหาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 เห็นได้จากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติของสถานศึกษาทุกสังกัด

ใน	5	ภูมิภาคทั่วประเทศมีทักษะการคิดวิเคราะห์
อยู่ในระดับดีไม่ถึงร้อยละ	50	แสดงว่าทักษะการ
คดิของนกัเรยีนในปจัจบุนันา่เปน็ห่วงมาก	(สมบตั	ิ
กาญจนารักพงค์.	2549:	3-4)	การให้เหตุผลเป็น
สิ่งสำาคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะการคิดร.	ดับสูงควรเน้นในวิชาคณิตศาสตร์	
(กรมวิชาการ.	2545:	21)	ดังนั้นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ	TAI	 (Team	Assisted	 Individu-
alization)	หรอืกลุม่เพือ่นชว่ยเพือ่นเปน็รายบคุคล	
เป็นวิธีการหนึ่งท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความ
คิด	 มีความรับผิดชอบและรู้จักการทำางานร่วม
กับคนอื่น	 ช่วยพัฒนาผู้เรียนทางด้านสังคมและ
อารมณ์มากข้ึน	 (ทิศนา	 แขมมณี.	 2545:	 106-
107)	ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ	4	MAT	
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เป็นการเรียนรู้ที่พัฒนาทางด้านสมอง	2	ซีกอย่าง
สมดุล	คือความสามารถสมองซีกขวา	คือ	การคิด
สังเคราะห์	คิดสร้างสรรค์	การใช้สามัญสำานึก	การ
คิดแบบหลากหลาย	การคิดแบบองค์รวม	การคิด
จินตนาการ	เป็นต้น	และความสามารถของสมอง
ซีกซ้าย	 การคิดวิเคราะห์	 การคิดหาเหตุผล	 การ
คิดแบบปรนัย	 การคิดแบบมีทิศทาง	 เป็นต้น	 ซึ่ง
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลายและ
ยดืหยุน่ตอบสนองการพัฒนาศกัยภาพทกุด้านของ
ผูเ้รยีนท่ีมรีปูแบบหรือลกัษณะการเรียนรูท่ี้แตกต่าง
กัน	(วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์.	2545:	176)	และเป็น
รูปแบบ	 การสอนที่มีวิธีการจัดการเรียนการสอน
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล	 โดย
คำานึงถึงความรู้สึก	การรับรู้	ประสบการณ์	ทักษะ
กระบวนการแสวงหาความรู้	 ความคิดและการก
ระทำาช่วยให้ผู้เรียน	 มีโอกาสได้ใช้สมองทุกส่วน
ท้ังซีกซ้ายและขวาในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ตนเอง

จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้	ทำาใหผู้ว้จิยัมคีวาม
สนใจศึกษาว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม
ร่วมมือแบบ	 TAI	 และการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบ	 4MAT	 เรื่อง	 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้อง
ต้น	 วิธีการใดที่จะส่งผล	 ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
ความสามารถในการให้เหตุผล	 ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนมากน้อยเพียงใด	 ซึ่งจะเป็นจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้สอนที่จะนำาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์	 อย่างเหมาะสมตลอด
จนพัฒนานักเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความ
สามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้	 เรื่อง	 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	 วิชา

คณิตศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกล่มร่วมมือแบบ	 TAI	
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 4MAT	 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75

2.	เพือ่หาคา่ดชันปีระสทิธผิลของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	TAI	กับแบบ	4MAT

3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน	 เรื่อง	 การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น	 วิชา
คณติศาสตร	์ความสามารถในการคิดวเิคราะห	์และ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ที่เรียนโดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 TAI	
กับแบบ	4MAT

สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 ท่ีเรียน

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ
แบบ	 TAI	 กับแบบ	 4MAT	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์	 ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์	และความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์แตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.	ประชากรทีใ่ชใ้นการวิจัยในครัง้นี	้ไดแ้ก่	
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่6	ภาคเรยีนที	่2	ปกีาร
ศึกษา	2555	 โรงเรียนกุมภวาปี	อำาเภอกุมภวาปี	
จังหวัดอุดร.	 านี	 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต	20	จำานวน	180	คนจาก	5	ห้อง	ที่มีความรู้
ความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่แตก
ตา่งกนั	พจิารณาไดจ้ากคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ภาค
เรียนที่	1	ปีการศึกษา	2555	
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2.	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ัง
น้ีได้แก่	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียน	
กุมภวาปี	ตำาบลกุมภวาปี	อำาเภอกุมภวาปี	จังหวัด
อุดร.	านี	 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	20	
ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2555	จำานวน	80	คน	
จาก	2	ห้อง	 โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster	
Random	Simple)	เพ่ือจดักลุม่ทดลองเปน็	2	กลุม่	
ได้แก่	 นักเรียนห้อง	 ม.6/2	 เป็นกลุ่มทดลองที่	 1	
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 TAI	
จำานวน	40	คน	และ	นักเรียนห้อง	ม.6/3	เป็นก
ลุม่ทดลองที	่2	จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	4MAT	
จำานวน	40	คน

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

1.	ตัวแปรต้น	ได้แก่	การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้	2	วิธี	ได้แก่	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
กลุม่รว่มมอืแบบ	TAI	และการจัดกจิกรรมการเรียน
รู้แบบ	4MAT	

2.	ตัวแปรตาม	ได้แก่	ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีน,	ความสามารถในการคดิวเิคราะห	์และความ
สามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	 มี	 2	
ชนิด	ประกอบด้วย

1.	แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู	้2	แบบ	
แบบละ	 12	 แผน	 ทำาการสอนแผนละ	 1	 ชั่วโมง	
รวม	24	ชั่วโมง	ดังนี้

1.1	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ	 TAI	 เรื่อง	 การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น	 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	รวม	12	แผน	ทำาการสอน
แผนละ	1	ชั่วโมง	รวม	12	ชั่วโมง

1.2	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ	 4MAT	 เร่ือง	 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	รวม	12	แผน	ทำาการสอน
แผนละ	1	ชั่วโมง	รวม	12	ชั่วโมง

2.	แบบทดสอบ	จำานวน	3	ฉบับ	ดังนี้

2 . 1 	 แบบทดสอบ วั ดผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน	 เรื่อง	 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 เป็นแบบชนิดเลือกตอบ	 4	
ตัวเลือก	จำานวน	40	ข้อ

2.2	แบบทดสอบวดัความสามารถในการ
คดิวิเคราะห์	เปน็แบบทดสอบชนดิเลอืกตอบ	4	ตวั
เลือก	 เพื่อใช้วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน	จำานวน	20	ข้อ

2.3	แบบทดสอบวดัความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 เป็นแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ	4	ตัวเลือก	เพื่อใช้วัดความสามารถใน
การใหเ้หตผุลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีน	จำานวน	
20	ข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.	 หาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	TAI	กับ
แบบ	4MAT	ดำาเนินการ	ดังนี้

1 .1	 วิ เคราะห์หาประสิทธิภาพของ
แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู	้โดยใชส้ถติพิืน้ฐาน	
ได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ตามเกณฑ์	75/75

1.2	 วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรูท้ัง้	2	วิธ	ีโดยใชส้ตูร
คำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล	(E.I.)	

2.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ท า งกา ร เ รี ยน 	 คว ามสามารถ ในกา รคิ ด
วิเคราะห์	 และความสามารถ	 ในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	TAI	กับ
แบบ	 4MAT	 โดยใช้วิธีการทางสถิติ	 Hotelling’s	
T2	(ทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน.	2551:	235)	
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ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามความมุ่ง

หมาย	ดังนี้

ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 TAI	 และการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	4MAT	เรือ่ง	การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น	 ประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 75/75	
กล่าวคือ	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 TAI	 มี
ค่าเท่ากับ	 85.11/78.44	 และประสิทธิภาพของ
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	4MAT	มคีา่เทา่กบั	
81.65/76.56	ดังตาราง	1

ตาราง 1	 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	TAI	และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้	แบบ	4MAT

ผลการเรียน คะแนนเต็ม S
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย

ประสิทธิภาพของกระบวนการ	(E
1
)	

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์	(E
2
)	

240
40

204.28
31.38

1.06
3.33

85.11
78.44

ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	TAI	(E
1
/E

2
)	เท่ากับ	85.11/78.44

ประสิทธิภาพของกระบวนการ	(E
1
)	

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์	(E
2
)	

240
40

195.95
30.63

1	.05
2.88

81.65
76.56

ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	4MAT	(E
1
/E

2
)	เท่ากับ	81.65/76.65

2.	คา่ดชันีประสิทธิผลของการจัดกจิกรรม
การเรียนรู้แบบ	 TAI	 เรื่อง	 การวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น	เท่ากับ	0.6770	คิดเป็นร้อยละ	67.70	
แสดงว่าผู้ เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้	 
คิดเป็น	 ร้อยละ	 67.70	 และค่าดัชนีประสิทธิผล

ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 4MAT	
เท่ากับ	0.6572	คิดเป็นร้อยละ	65.72	แสดงว่า
นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิด
เป็นร้อยละ	65.72	ดังตาราง	2

ตาราง 2	 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่อง	 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	 วิชา
คณิตศาสตร์	 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 TAI	 กับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้	แบบ	4MAT

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำานวนนักเรียน

ผลรวมของคะแนน
	(คะแนนเต็ม	40	คะแนน)	 ดัชนีประสิทธิผล	(E.I.)	
ก่อนเรียน หลังเรียน

แบบ	TAI 40 532 1,255 0.6770

แบบ	4MAT 40 506 1,255 0.6572
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3.	นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	TAI	มีความสามารถ
ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียน

ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	4MAT	
ส่วนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ไม่แตกต่างกัน

ตาราง 3	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์	 และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	TAI	กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	4MAT

ผลการศึกษา วิธีการจัดการเรียน N S

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน TAI 40 31.38 3.33

4MAT 40 30.63 2.88

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ TAI 40 13.80 1.49

4MAT 40 14.35 1.44

ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ TAI 40 14.45 1.32

4MAT 40 13.43 1.50

อภิปรายผล
1.	 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 TAI	 และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ	4MAT	เรื่อง	การวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 มีประสิทธิภาพ	
85.11/78.44	 และ	 81.65/76.56	 ตามลำาดับ	
ซึง่มปีระสทิธภิาพเปน็ไปตามเกณฑ์ทีต่ัง้ไว	้75/75	
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า	 การจัดกิจกรรมการเรียน
รู้วิชาคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้อง
ต้น	 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วม
มือแบบ	 TAI	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	
4MAT	 น้ัน	 นักเรียนสามารถทำาแบบฝึกทักษะ	
ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ผ่านเกณฑ์ที่
ตั้งไว้	 คือผ่านเกณฑ์ร้อยละ	 75	 ขึ้นไป	 ทำาให้ค่า	
E

1
	 มีค่ามากและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 

ได้ผ่านกระบวนการดำาเนินการสร้างอย่างถูกต้อง
โดยอาศยัหลกัการและทฤษฎตีา่งๆ	และดำาเนนิการ 
สร้างอย่างเป็นขั้นตอน

2.	 การศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ
แบบ	 TAI	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	
4MAT	เรื่อง	การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	ผลการ
วิจัยพบว่าค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 TAI	 เท่ากับ	
0.6770	 หรือ	 คิดเป็นร้อยละ	 67.70	 แสดงว่า
นักเรียนเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
คิดเป็นร้อยละ	 67.70	 และค่าดัชนีประสิทธิผล
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ
แบบ	4MAT	เท่ากับ	0.6572	หรือ	คิดเป็นร้อยละ	 
65.72	 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้	คิดเป็นร้อยละ	65.72	แสดงให้เห็นว่าการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 TAI	
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 4MAT	 มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง	 2	 วิธี	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 ได้
ดำาเนนิการตามขัน้ตอนการเขยีนแผนโดยไดศ้กึษา
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หลักสูตร	 วิเคราะห	์ ศึกษาแนวทางการเขียนแผน
และไดผ่้านการเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญและคณะ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

3.	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 เรื่อง	 การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น	 วิชา
คณิตศาสตร์	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ที่
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วม
มือแบบ	 TAI	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	
4MAT	ผลการวิจัยพบว่า

3.1	 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 TAI	 และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 4MAT	 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน	 โดย
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 TAI	 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
นักเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	
4MAT	 เพียงเล็กน้อย	 3.2	 นักเรียนที่เรียนด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	
TAI	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 4MAT	
มีความความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไม่แตก
ต่างกัน	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้ง	 2	 วิธี	 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เน้นการคิดวิเคราะห์หาคำาตอบด้วยตนเอง	 สร้าง
ความเข้าใจให้ตนเองก่อนการอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น	นำาไปสู่การสร้างผลงานหรือแบบฝึก
ทักษะและมุ่งเน้นการให้ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง
ของเนื้อหาเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์	 การคิด
แก้ปัญหา	(ทิศนา	แขมมณี	และคณะ,	2545:	97)	
การจดักจิกรรมการเรยีนรูน้ัน้ยังมเีวลาจำากดัหรอืมี
ระยะเวลานอ้ยเกนิไป	ซึง่การคดิเปน็ความสามารถ
ทางปญัญาต้องใชร้ะยะเวลาในปลกูฝงั	และพัฒนา	
รับการฝึกที่มากเพียงพอ	 อีกทั้งการที่ผู้เรียนจะมี
ทกัษะในการคดิวเิคราะหผู้์เรยีนตอ้งมลีกัษณะเปน็
คนชา่งสงัเกต	ชา่งสงสยั	ช่างถามและตอ้งมคีวามรู้
ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์	

3.3	 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 TAI	 และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 4MAT	 มีความสามารถ
ในการใหเ้หตผุลทางคณติศาสตรแ์ตกตา่งกนั	ทัง้นี้
อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
กลุ่มร่วมมือแบบ	TAI	ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ
เรยีนรูไ้ดอ้ย่างลกึซึง้	โดยมลีกัษณะการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ที่คำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และจดักลุม่แบบคละความสามารถสมาชกิในกลุม่
ต่างๆ	ได้มีโอกาสร่วมกันอภิปราย	แสดงความคิด
เห็นของตนเองอย่างเต็มที่	 และสรุปเนื้อหาร่วม
กัน	 ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 4	MAT
เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาสมองทั้งสอ
งซีกและการคิดที่เกี่ยวกับการสร้างหลักการ	 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนี	 งอกศิริ	 (2550:	
123-124)	,ธิดารัตน์	เขียวอ่อน	(2552:	91-92)	
,	 มงคล	 ศิริสวัสดิ์และคณะ	 (2553)	 และชลากร	 
ณัฎฐปัญญามาศ	 (2553:	 135-136)	 ได้ศึกษา
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	
พบว่า	 นักเรียนที่เรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพ่ือนเป็นรายบุคคล	 (TAI)	 
มีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามคู่มือครู	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ	.05	

ข้อเสนอแนะ
1.	ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาไปใช้

1.1	 จากการสอนพบว่าการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 TAI	 และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 4MAT	 เรื่อง	 การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์	 75/75	 และ
นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนทั้ง	2	วิธี	แต่
วธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยกลุม่รว่มมอืแบบ	
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TAI	สามารถพฒันาความสามารถในการใหเ้หตผุล
ทางคณติศาสตรม์ากกวา่การจดักจิกรรมการเรยีน
รูแ้บบ	4MAT	ดงันัน้	ครผููส้อนวชิาคณติศาสตรค์วร
นำาการจดักิจกรรมการเรยีนรูด้้วยกลุ่มรว่มมอืแบบ	
TAI	ไปประยกุต์ใช้ในการจดัการเรยีนการสอนวชิา
คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ	อันจะส่งผลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

1.2	 การจัดกลุ่มการเรียนรู้ 	 ครูต้อง
ทำาความเข้าใจกับผู้เรียนในการจัดกลุ่ม	 ควรจัด
กลุม่ผูเ้รยีนแบบคละความสามารถแตไ่มใ่หผู้เ้รียน
รู้สึกว่าถูกบังคับ	 และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความ
ศรัทธาและยอมรับสมาชิกท่ีเรียนอ่อนด้วยความ
เต็มใจ	 เพื่อนักเรียนจะได้เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน	 ภูมิใจในตนเอง	 และเห็นความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน

1.3	 ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนครูควรวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมก่อน
ทำาการสอน	 เช่น	 การจัดเตรียมกิจกรรม	 สภาพ

แวดล้อม	 วัสดุ	 อุปกรณ์	 และสื่อการเรียนรู้ให้
เหมาะสมเพียงพอกับการเรียนรู้ของผู้เรียน	 และ
อธิบายการใช้สื่อการเรียนให้ชัดเจนเพื่อจะได้ทัน
เวลาที่กำาหนด

1.4	ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ครูควรให้ความสำาคัญกับนักเรียนเท่าๆ	 กัน	 โดย
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคนได้แสดงออกถึงความ
สามารถของตนที่แตกต่างกัน	 ใช้วิธีการให้คนเก่ง
ยอมรับคนอ่อนหรือปานกลาง	 ทำาให้คนอ่อนเกิด
มคีวามมัน่ใจและเหน็คณุคา่ของตนเองโดยครคูอย
ให้กำาลังใจและเป็นที่ปรึกษาที่ดี

2.	ข้อเสนอแนะสำาหรับการศึกษาค้นคว้า
ต่อไป

2.1	 ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ควรนำา	 2	
วธินีีไ้ปใชเ้พือ่ศกึษาประสทิภิาพและตวัแปรอกีครัง้

2.2	 ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ควรนำา	 2	
วิธีนี้ไปใช้กับการจัดกิจกรรมในเนื้อหาวิชาและช้ัน
อื่นๆ	
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บทคัดย่อ
การวจิยันีม้จุีดมุง่หมายเพ่ือประยกุตใ์ช้เทคนคิการทำาเหมอืงขอ้มลู	(Data	mining)	เพือ่ประยุกต์

ใชเ้ทคนิคการทำาเหมอืงขอ้มลู	(Data	mining)	ในการศกึษาถงึปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การยา้ยสาขาและวเิคราะห์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการย้ายสาขาของนิสิตระดับปริญญาตรี	 โดยนำาเทคนิคการทำาเหมืองข้อมูลด้วยวิธี
ต้นไม้ตัดสินใจเพื่อหาปัจจัย	และความแม่นยำาในการพยากรณ์ซึ่งได้ทดสอบประสิทธิภาพสำาหรับเทคนิค
การทำาเหมืองข้อมูลด้วยวิธี	 K-fold	 Cross	 Validation	 โดยงานวิจัยน้ีใช้ข้อมูลการย้ายสาขาของนิสิต
ระดับปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ระหว่างปีการศึกษา	2548	-	2553	ที่มีสถานภาพปัจจุบัน
และมีการย้ายสาขาจำานวนทั้งสิ้น	 25,738	 คน	 ผลการวิจัยพบว่า	 ทุกปัจจัยที่นำามาใช้ในการวิเคราะห์
ส่งผลต่อการย้ายสาขา	 แต่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายสาขาเป็นอันดับแรกคือ	 เกรดเฉลี่ยสาขาวิชาบังคับ	
(MA_FORCE)	เกรดเฉลีย่สาขาเลอืก	(MA_SELECT)	เกรดเฉลีย่แรกเขา้	(GPAIN)	ตามลำาดบั	โดยมคีา่
ความแม่นยำาในการพยากรณ์เป็นร้อยละ	91.78	และค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูลร้อยละ	0.22	การ
วิเคราะห์หาปัจจัยและสร้างแบบจำาลองดังกล่าวนี้สามารถนำามาใช้เป็นแนวทางในการติดตามหรือดูแล
นิสิตในที่ปรึกษา	เป็นแนวทางในการวางแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาในหาวิทยาลัย

คำาสำาคัญ:	 การย้ายสาขาวิชา,	ต้นไม้ตัดสินใจ,	เหมืองข้อมูล
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Abstract
This	study	aimed	to	utilize	the	data	mining	to	investigate	the	key	factors	affecting	

the	undergraduate	student’s	major	change	utilizing	a	technique	of	data	mining	called	“the	
decision	tree”	to	indentify	the	key	factors	and	the	forecast	accuracy	of	the	data.	This	data	
mining	technique	was	verified	with	K-fold	Cross	Validation.	The	study	utilized	the	data	from	a	
set	of	the	student’s	major	change	previously	collected	during	year	2005	to	2010	indicating	
that	there	have	been	25,738	current	students	who	had	requested	for	their	major	change.	
Significantly,	the	outcome	revealed	that	all	key	factors	had	an	impact	on	the	student’s	major	
change.	In	particular,	the	first	three	factors	with	the	highest	score	were	the	GPAs	required	
for	the	major	required	course	(MA_FORCE)	,	the	elective	course	(MA_SELECT)	,	and	the	
major	entry	(GPAIN)	,	respectively.	The	forecast	accuracy	was	91.78%	and	the	error	of	data	
was	0.22%.	In	conclusion,	the	factor	analysis	and	model	created	in	this	study	can	be	used	
as	useful	hint	for	the	advisors	to	monitor	and	supervise	their	advisee	students	and	for	the	
university	to	develop	the	undergraduate	student’s	admission	process	for	the	next	generation.

Keywords:	Decision	tree,	Major	change,	Data	mining

บทนำา
ปจัจุบันนีก้ารศกึษามคีวามสำาคัญมากตอ่

การดำาเนินชีวิตเพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพทำาให้มีผู้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
เพิ่มมากยิ่ง ข้ึน	 ทั้ งมหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ	 ข้อมูลการสมัคร
เข้าศึกษาและสำาเร็จการศึกษาจากสำานักคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	(สำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา.	2554)	ได้แสดงให้เห็น
ถึงจำานวนอัตราการรับเข้ามีจำานวนมาก	 แต่การ
สำาเร็จการศึกษามีจำานวนน้อยอาจเนื่องจากออก
กลางคนั	การยา้ยสาขา	หรอืปัจจยัอืน่ๆ	ทีส่ง่ผลให้
ไมส่ำาเรจ็การศกึษาไดต้ามหลกัสตูรทีก่ำาหนด	หาก
นิสิตไม่สามารถสำาเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร
จะต้องเสยีคา่ใช้จา่ยทีเ่พิม่มากขึน้กบัการทีจ่ะตอ้ง
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มและในการลงทะเบียนนั้น
บางรายวิชาอาจจะต้องได้ลงในช่วง	 ภาคฤดูร้อน

ทำาให้เก็บหน่วยกิตได้ช้า	และต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การดำาเนินชีวิตเช่นกัน	ซึ่งการที่นิสิตไม่สำาเร็จการ
ศึกษาตามหลักสูตรอาจจะด้วยการย้ายสาขาของ
นิสิต	 จึงทำาให้สำาเร็จการศึกษาล่าช้าและต้องลง
ทะเบียนเรียนเพิ่มส่งผลต่อการที่จะต้องเสียเวลา
ในการที่จะออกไปประกอบอาชีพต่อไป	

ปัจจุบันได้มีการนำาเทคนิคการทำาเหมือง
ข้อมูล	 (Data	 mining)	 มาประยุกต์ใช้กับข้อมูล
ทางการศึกษา	 อาทิเช่น	 การพยากรณ์โอกาสการ
สำาเร็จการศึกษาของนักศึกษาโดยใช้จีนีติกอัลกอ
ริทึมแบบหลายวัตถุประสงค์เปรียบเทียบกับวิธี
ทางระบบโครงข่ายประสาทเทียมซึ่งเป็นการนำา
ข้อมูลนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชานำามาใช้ในการ
วิเคราะห์	 (บุษรา	 ลิ้มพิพัฒนางกูร.	 2552)	 แบบ
จำาลองโครงขา่ยประสาทเทยีมสำาหรบัการวิเคราะห์
คณุภาพบณัฑติ	โดยนำาขอ้มลูดา้นการศกึษาเพือ่ใช้
วเิคราะหค์ณุภาพบณัฑติ	(นจิรนิทร	์ชรูาษ,ี	2552)	
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสาขาการเรียน
ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรโีดยใชเ้ทคนคิตน้ไม้
ตัดสินใจ	 เป็นการนำากฎที่ได้จากวิธีต้นไม้ตัดสิน
ใจมาใช้พัฒนาระบบที่สนับสนุนการเลือกเรียนใน
สาขาวิชาต่างๆ	(ไพฑูรย์	จันทร์เรือง.	2550)	การ
จำาแนกกลุ่มสถานภาพการสำาเร็จการศึกษาโดย
แบบจำาลองต้นไม้ตัดสินใจโดยจำาแนกกลุ่มการ
สำาเร็จการศึกษาและนำาวธิแีบบจำาลองตน้ไมต้ดัสนิ
ใจช่วยในการจำาแนกกลุ่ม	(ชลนิศา	สาระ.	2550)	
ซึ่งการวิจัยดังกล่าวยังไม่มีการวิจัยใดศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการย้ายสาขาโดยอาศัยข้อมูลทางการ
ศึกษา	

จากข้อมูลที่กล่าวมาน้ันทำาให้ผู้วิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้าย
สาขาของนสิติระดับปรญิญาร	ีและนำาเสนอเทคนคิ
วธิทีางสถิตอิกีวธิหีนึง่	น่ันคือ	เทคนิคการทำาเหมอืง
ข้อมูลที่นิยมใช้ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ซ่ึง
จากเทคนิควิธีดังกล่าวสามารถท่ีจะนำาข้อมูลท่ีมี
การเก็บไว้แล้วในฐานข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์
เพือ่หาปจัจยั	โดยไมต่อ้งเสยีเวลาหรอืงบประมาณ
ในการเก็บแบบสอบถาม	แตจ่ะตอ้งมกีารนำาปจัจยั
หรอืตวัแปรทีส่นใจและมผีลต่อปจัจยัทีจ่ะศกึษามา
ใช้ในการศึกษาเพ่ือหาความน่าเช่ือถือของข้อมูล	
ซ่ึงผู้วจัิยไดน้ำาข้อมลูทีไ่ด้มาจากฐานขอ้มลูนัน้มาใช้
ในการวเิคราะหห์าค่าสหสมัพันธข์องขอ้มูลทีจ่ะนำา
มาใช้ในการวิเคราะห์ซึ่งเป็นการประยุกต์ระหว่าง
วิธีทางสถิตด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร่วมกับเทคนิควิธีสถิติทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยอีกีวธิ	ีเพือ่หาความนา่เช่ือถอืของขอ้มลู
ที่จะนำามาใช้ในการทดลองเพื่อพยากรณ์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการย้ายสาขาโดยนำาข้อมูลการย้ายสาขา
จากกองทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	ระหว่างปีการศึกษา	2548–2553	
มาวิเคราะห์	 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประสบกับปัญหาการไม่สำาเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรและการย้ายสาขาที่เพิ่มมากขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ	30%	ของทุกปี	

	 ( กอ งทะ เบี ย น และป ร ะมวลผล	
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.	2548–2553)	การนำา
เทคนคิตน้ไมต้ดัสนิใจ	(Decision	Tree	Algorithm)	
มาใชใ้นการพยากรณแ์ละสรา้งแบบจำาลองเพือ่ชว่ย
ในการหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายสาขาของนิสิต
ระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ซึ่ง
คาดว่าผลการวิจัยนี้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนำา
มาให้คำาแนะนำา	คำาปรึกษา	พร้อมทั้งให้ความช่วย
เหลือแก่นิสิต	และนิสิตเองก็สามารถที่จะวางแผน
หรือหาทางแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเวลาก่อนที่จะ
ทำาการขอย้ายสาขาวิชา	 เพื่อเป็นแนวทางในการ
ให้การช่วยเหลือนิสิตอีกทาง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.	 เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคการทำาเหมือง

ข้อมูล	 (Data	 mining)	 ในการศึกษาถึงปัจจัยที่ 
ส่งผลต่อการย้ายสาขาของนิสิตระดับปริญญาตรี

2.	เพือ่วเิคราะหป์จัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การ
ย้ายสาขาของนิสิตระดับปริญญาตรี

วิธีการวิจัย
1.	 ข้อมูลที่นำามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้จาก

กองทะเบียนและประมวลผลโดยลักษณะข้อมูลที่
ได้มาอยู่ในรูปของ	file	excel	ซึ่งยังไม่ผ่านการเต
รียมข้อมูลใดๆ	และข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลย้อน
หลังระหว่างปีการศึกษา	 2548–2553	 จำานวน	
25,738	 คน	 โดยข้อมูลทั้งหมดน้ันจะประกอบ
ดว้ยขอ้มลูดา้นผลการเรยีนและขอ้มลูสว่นตวันสิติ
จากขอ้มลูทีน่ำามาใชใ้นงานวิจยัเพือ่ใหเ้ขา้ใจในการ
ดำาเนินงานวิจัยจึงได้กำาหนดคุณสมบัติของข้อมูล
ดังตาราง	1
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2.	 ทดสอบเพ่ือหาค่าสหสัมพันธ์ของ
ข้อมูลที่นำามาใช้ในการทดลองเพื่อหาความน่าเชื่อ
ถือของข้อมูลที่จะนำามาใช้ในการทดลองในการ
พยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายสาขาโดยนำา
ขอ้มูลการยา้ยสาขาจากกองทะเบยีนและประมวล
ผลมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ระหวา่งปกีารศกึษา	
2548–2553	มาวิเคราะห์

3.	 ทดสอบข้อมูลท่ีได้เพ่ือหาปัจจัยและ
สิง่ปลอมปนโดยทำาการปรบัขอ้มลูทีม่สีิง่ปลอมปน

ใหเ้ปน็ขอ้มลูทีส่มบรูณแ์ละทำาการแทนคา่ทีห่ายไป	
โดยใช้โปรแกรม	WEKA	 ด้วยกระบวนการสกัด
ข้อมูล	Noisy	Data	และ	Missing	value	และต่อ
ไปคือการนำาข้อมูลมาสร้างแบบจำาลองการย้าย
สาขาหลงัจากดำาเนนิการแปลงขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้
นั้นผู้วิจัยได้ทำาการแบ่งข้อมูลเพ่ือเรียนรู้	 (Train	
set)	 และข้อมูลทดสอบ	 (Test	 set)	 หลังจาก
นั้นนำาข้อมูลท่ีได้จากการแบ่งในการทดสอบเพื่อ
หาความแม่นยำาของการพยากรณ์	 โดยใช้วิธี	 10-
fold	Cross-Validation	(Han	J.	and	M.Kamber,	

ตาราง 1	 กำาหนดสัญลักษณ์และคำาอธิบาย

สัญลักษณ์ คำาอธิบาย

E14 สถานภาพการสมรสของบิดามารดา

E15 เป็นบุตรคนที่

E16 ในระหว่างที่กำาลังศึกษาส่วนใหญ่นิสิตได้รับอุปการะด้านการเงินจาก

E18 อาชีพหลักของบิดา

E19 อาชีพหลักของมารดา

E20 รายได้ของบิดา	และมารดารวมกัน	(บาท)	ต่อปี

E31 สถานภาพของบิดา

E33 สถานภาพของมารดา

GPAIN เกรดเฉลี่ยที่รับเข้า

GPA เกรดเฉลี่ย

MA_FORCE เกรดเฉลี่ยวิชาสาขาบังคับ

MA_SELECT เกรดเฉลี่ยวิชาสาขาเลือก

CORE เกรดเฉลี่ยวิชาแกน

STATUS สถานภาพการย้ายสาขา
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2001)	

การแบ่งข้อมูลแบบ	 K-fold	 cross- 
validation	 คือ	 การแบ่งข้อมูลออกเป็น	 K	 รอบ
โดยในแต่ละรอบของการคำานวณข้อมูลชุดหน่ึง
จากข้อมูล	K	ชุดจะถูกเลือกออกมาเพื่อเป็นข้อมูล

ทดสอบ	และข้อมูลอีก	K-1	ชุดจะถูกใช้เป็นข้อมูล
สำาหรับการเรียนรู้	สามารอธิบายได้ดังต่อไปนี้	คือ	
K-fold	 Cross	 Validation	 (K=5)	 ชุดข้อมูลหลัง
จากทำาการแบ่งออกเป็น	 5	 ชุดข้อมูลย่อยเท่าๆ	
กัน	ดังภาพที่	1

ภาพที่	1	K-fold	cross-validation

ซ่ึงวธีิการนีจ้ะแบง่ขอ้มลูออกเปน็	K
1
,	K

2
,	

K
3
,	K

4
	และ	K

5
	กลุ่ม	แล้วใช้กลุ่มที่	1	 เป็นกลุ่ม

ข้อมูลการทดสอบ	(Test	set)	ส่วนที่เหลือ	คือ	K
2
 

ถึง	 K
5
	 นำามาใช้เป็นกลุ่มข้อมูลการเรียนรู้	 (Train	

set)	 แล้วทำาการวนทำาเป็นจำานวน	 5	 รอบ	 โดย
จะเปลี่ยนกลุ่มทดสอบไปเร่ือยๆ	 ตามลำาดับ	 จน
ครบทัง้หมด	5	รอบโดยวธินีีจ้ะทำาใหจ้ำานวนขอ้มลู
ทัง้หมดไดผ้า่นขัน้ตอนการจำาแนกและนยิมใช้	10-
fold	 เน่ืองจากได้ค่าความถูกต้องเป็นท่ีน่าพอใจ
และเวลาในการทำางานไม่มากนักงานวิจัยนี้จึง
เลือกใช้วิธี	10-fold	cross-validation	ในการแบ่ง

ข้อมูลทดสอบความถูกต้องของการพยากรณ์	โดย
แบ่งข้อมูลเรียนรู้	 (Train	 set)	 และข้อมูลทดสอบ	
(Test	set)	โดยเปลี่ยนชุดข้อมูลทดสอบตั้งแต่ส่วน
ที่	 2	 เป็นชุดทดสอบและส่วนที่เหลือคือ	 1,	 3-9	
เป็นชุด	 เรียนรู้ไปเรื่อยๆ	 กระทั่งถึงชุดทดสอบที่
สว่นที	่10	เปน็ชดุทดสอบ	และสว่นที	่1–9	เปน็ชดุ
เรยีนรู	้จากนัน้นำาค่าพยากรณท์ีไ่ดห้าคา่เฉล่ีย	จาก
นั้นนำาผลจากการทดลองมาวิเคราะห์และสรุปผล

4.	การวัดประสิทธิภาพ

การวัดความน่าเช่ือถือของข้อมูลด้วยวิธี
การทำาเหมืองข้อมูลนั้นสามารถพิจารณาจากการ
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วัดประสิทธิภาพความถูกต้อง	 (Accuracy)	 ซึ่ง
เป็นพื้นฐานการวัดประสิทธิภาพการทำางานแบบ
จำาลองเมื่อเปรียบเทียบกับผลจริงจากฐานข้อมูล	
โดยพจิารณาจากค่าทางสถติิทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
และทดสอบ	(Quinlan	J.R.,1993)	ดังนี้

4.1	 Correctly	 Classified	 Instances	
เป็นส่วนที่บอกว่ามีการทำานายข้อมูลถูกต้องค่า
ความแม่นยำาในการทำานายคำานวณได้จากสมการ
ที่	(1)	

CorrectlyClassifiedInstances	

	 	 	 (1)	

4.2	 True	 Positive	 rate	 (TP	 rate)	
เป็นการดูว่าข้อมูลที่เป็นผลจากการทำานายด้วย
แบบจำาลอง	Decision	Tree	ที่สร้างขึ้นมาแล้วให้
คำาตอบตรงกับความเป็นจริง	 คือ	 จำานวนข้อมูลท่ี
ตอบถกูในคลาสน้ัน/จำานวนขอ้มลูทัง้หมดในคลาส
นั้นดังสมการที่	(2)	

TruePositiverate	(TP	rate)		

	 	 	 (2)	

4.3	 False	 Positive	 rate	 (FP)	 ก็จะ
คล้ายๆ	กับ	TP	 rate	 แต่การคิดจะไม่เหมือนกับ	
False	 Positive	 คือ	 ข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในคลาสนั้น
แตค่ำาตอบจากโมเดลบอกวา่อยู่ในคลาสนัน้สมการ
ที่	(3)	

False	Positive	rate	(FP)	

 

	 	 	 (3)	

4.4	 Root	 Mean	 Squared	 error	
(RMSE)	 เป็นดัชนีที่ใช้วัดความคลาดเคลื่อน
ระหวา่งคา่จรงิและคา่ทีพ่ยากรณไ์ดโ้ดยคำานวณได้
จากสมการที่	(4)	

	 	 	 	 	 (4)	

เมื่อ

n	 	 คือ	จำานวนข้อมูลทั้งหมด

O	 	 คือ	ค่าของข้อมูลจริง

Ocal	 คือ	ค่าที่ได้จากโมเดล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยนี้ใช้โปรแกรม	

WEKA	 ย่อมาจาก	Waikato	 Environment	 for	
Knowledge	 Analysis	 ที่สามารถดาวน์โหลดได้
จากเว็บไซต์	 โดยเน้นการทำางานด้านการเรียน
รู้ด้วยเครื่อง	 (Machine	 Learning)	 และการทำา
เหมืองข้อมูล	 โปรแกรมประกอบไปด้วยโมดูล
ย่อยๆ	 สำาหรับใช้ในการจัดการข้อมูล	 และเป็น
โปรแกรมที่สามารถใช้	Graphic	User	 Interface	
(GUI)	 และใช้คำาสั่งในการให้ซอฟต์แวร์ประมวล
ผลได้	 และประเภทของแฟ้มข้อมูลที่รับได้	 เช่น	
แฟ้มข้อมูลที่รับต้องอยู่ในรูปแบบ	ASCII	อาจเป็น	
arff,	 CSV	 หรืออาจใช้ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลท่ี
เช่ือมโยงผ่าน	 JDBC	 ซึ่งความสามารถโปรแกรม	
WEKA	นี้สามารถนำาผลการวิเคราะห์หรือผลการ
ทดลองมาใช้ในการพัฒนาระบบ	(หรือนำาไปเขียน
โปรแกรม	ด้าน	Application)	ต่อไปได้

a d
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ผลการวิจัย
1.	ประยุกตใ์ช้เทคนคิการทำาเหมอืงข้อมลู	

(Data	mining)	 ในการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การย้ายสาขาได้ทำาการทดลองหาค่าสหสัมพันธ์
ของตัวแปรสามารถวิเคราะห์ผลได้โดยพิจารณา
จากค่า	 rxyซ่ึงเป็นค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ
การย้ายสาขา	พบว่า	ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการย้าย
สาขาวิชามีจำานวน	11	ตัว	ได้แก่	เป็นบุตรคนที่ใน
ระหว่างที่กำาลังศึกษาส่วนใหญ่นิสิตได้รับอุปการะ
ดา้นการเงนิจากอาชีพหลกัของบดิาอาชีพหลกัของ
มารดารายได้ของบิดา	และมารดารวมกัน	 (บาท)	
ต่อปีสถานภาพของบิดาสถานภาพของเกรดเฉล่ีย
ที่รับเข้า	เกรดเฉลี่ยวิชาสาขาบังคับเกรดเฉลี่ยวิชา
สาขาเลือกเกรดเฉลี่ยวิชาแกนมีความสัมพันธ์กับ
การยา้ยสาขาอยา่งมนัียสำาคัญทางสถติิท่ีระดับ	.05

2 . 	 ผลการทดลองพบว่ าปัจ จัยที่ มี
ค่าสัมบูรณ์สหสัมพันธ์สูงสุด	 3	 ปัจจัยแรก	 ได้แก่

ปัจจัย	สถานภาพการสมรสของบิดามารดาปัจจัย
เกรดเฉลี่ยวิชาสาขาบังคับ	 และปัจจัยเกรดเฉลี่ย
ที่รับเข้า	 โดยปัจจัยสถานภาพการสมรสของบิดา
มารดาเปน็เปอรเ์ซน็ของสถานภาพของบดิามารดา
โดยเกี่ยวพันถึงสถานภาพการย่า	สมรส	ตายจาก	
ของบดิามารดา	มคีา่สหสมัพนัธ	์r	=	1	จำานวนของ
ข้อมูล	N	=	25727	และมีค่า	Sig=.000	ซึ่งน้อย
กว่า.01	แสดงว่าคา่สหสมัพนัธ์มนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่.01	นั่นคือ	ปัจจัยสถานภาพการสมรสของบิดา
มารดามีความสัมพันธ์ต่อการย้ายสาขาจริง	 r	 มี
ค่าเป็นบวก	 หมายความว่าความสัมพันธ์ดังกล่าว
มีค่าในทางบวก	 นั่นคือยิ่งจำานวนเปอร์เซ็นต์ของ
สถานภาพการสมรสของบิดามารดาเพิ่มขึ้นมาก
เท่าใด	 ก็จะทำาให้การย้ายสาขาเพิ่มขึ้นเท่านั้น	 ใน
ทางกลบักนัถา้เปอร์เซน็ตส์ถานภาพการสมรสของ
บดิามารดานอ้ยลงแลว้จะทำาใหอ้ตัราการยา้ยสาขา
ลดน้อยลงด้วยดังตาราง	2	
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3.	คา่ความถกูตอ้ง	Correctly	Classified	
Instances	 และคลาดเคลื่อนเฉลี่ย	 Root	Mean	
Squared	Error	(RMSE)	แบบจำาลองในการเรียนรู ้
จากอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจในการสร้างแบบ
จำาลองชุดข้อมูลเรียนรู้จำานวน	10	ชุด	(Test	Set)	

เห็นว่าค่าเฉลี่ยของค่าความถูกต้องและค่าเฉล่ีย
ความคลาดเคลือ่นทัง้	10	ชดุ	ทีใ่ห้คา่เฉลีย่สงูสดุร.	
อยละ91.78	 ซึ่งให้ค่าถูกต้องมากที่สุดและคลาด
เคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ0.22ดังตาราง	3	

ตาราง 2	 ผลการทดลองเพื่อหาค่าสหสัมพันธ์

ตัวแปรอิสระ r
xy

r2
ry

t sig

สถานภาพการสมรสของบิดามารดา	(E14)	 1 100 213.805 .000

เป็นบุตรคนที่	(E15)	 	.058 .0033 362.373 .000

ในระหว่างที่กำาลังศึกษาส่วนใหญ่นิสิตได้รับอุปการะ
ด้านการเงินจาก	(E16)	

.278 .0772 250.351 .000

อาชีพหลักของบิดา	(E18)	 -.117 .0136 361.718 .000

อาชีพหลักของมารดา	(E19)	 .326 .1062 404.383 .000

รายได้ของบิดา	และมารดารวมกัน	(บาท)	ต่อปี	(E20)	 -.141 .0198 260.436 .000

สถานภาพของบิดา	(E31)	 .032 .0010 537.981 .000

สถานภาพของมารดา	(E33)	 -.046 .0021 563.655 .000

เกรดเฉลี่ยที่รับเข้า	(GPAIN)	 .407 .1656 1.0903 .000

เกรดเฉลี่ย	(GPA)	 .231 	.0533 635.391 .000

เกรดเฉลี่ยวิชาสาขาบังคับ	(MA_FORCE)	 .577 .3329 335.356 .000

เกรดเฉลี่ยวิชาสาขาเลือก	(MA_SELECT)	 .222 .0492 345.346 .000

เกรดเฉลี่ยวิชาแกน	(CORE)	 -.026 .0006 652.128 .000
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ตาราง 3	 ผลการทดลองด้วยเทคนิควิธีการทำาเหมืองข้อมูล

ชุดข้อมูล Correctly	Classified	Instances	(%)	 Root	means	squared	error	(RMSE)	(%)	

1 74.25 0.48

2 99.11 0.12

3 96.43 0.17

4 97.25 0.14

5 98.18 0.11

6 96.62 0.18

7 95.65 0.18

8 99.26 0.08

9 93	.05 0.24

10 67.96 0.53

ค่าเฉลี่ย	(%)	 91.78 0.22

4.	ปจัจยัทีถ่กูคดัเลอืกดว้ยเทคนคิการทำา
เหมืองข้อมูล	 พบว่าเกรดเฉลี่ยสาขาวิชาบังคับส่ง
ผลต่อการย้ายสาขามากท่ีสุด	 รองลงมาคือเกรด
เฉลี่ยสาขาเลือก	 และสถานภาพการสมรสของ
บิดามารดา	 ตามลำาดับซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผล

ต่อการย้ายสาขาของนิสิตโดยปัจจัยหลักคือเกรด
เฉลีย่สาขาบงัคบั	หากเกรดเฉล่ียสาขาบังคบันัน้ต่ำา
จะสง่ผลตอ่การทีน่สิติจะมโีอกาสในการยา้ยสาขา
มากที่สุดดังตาราง	4	
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อภิปรายผล
1.	 เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคการทำาเหมือง

ข้อมูล	(Data	mining)	ในการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่ง
ผลตอ่การยา้ยสาขาผลการทดลองพบวา่การศึกษา
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการย้ายสาขาของ
นิสิตระดับปริญญาตรี	เป็นการนำาเสนอข้อมูลเพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการย้ายสาขาเพื่อสร้างแบบ
จำาลองโดยศกึษาจากฐานขอ้มลูนสิติมหาวทิยาลยั
มหาสารคาม	ระดับปริญญาตรี	โดยใช้เทคนิคการ
ทำาเหมืองข้อมูล	 ซึ่งผลการทดลองนั้นทำาให้ทราบ
ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายสาขา	โดยกำาหนดการ
ทดสอบข้อมูล	 10-fold	 Cross-Validation	 คือ
การแบ่งข้อมูลเป็น	 10	 ส่วนเท่าๆ	 กัน	 จำานวน	

10	รอบ	ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ	Han	J.	and	
M.Kamber	 (2001)	 ได้ทดลองแบ่งข้อมูลออก
เป็นส่วนเท่าๆ	 กันจำานวนหลายรอบแต่การแบ่ง
ข้อมูลจำานวน	 10	 รอบนี้สามารถให้ค่าความถูก
ต้องมากกว่ารอบอื่นๆ	 ดังนั้นในการแบ่งข้อมูล
เพื่อทำาการทดลองจะนิยมทำาการทดลองด้วยการ
แบ่งข้อมูลออกเป็น	 10	 รอบในการทดลอง	 จาก
ผลการทดสอบความถูกต้องของการสร้างแบบ
จำาลองสามารถลำาดับความสำาคัญของปัจจัยจาก
มากไปน้อย	

2.	การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ยา้ยสาขาของนสิติระดับปรญิญาตรผีลการทดลอง
พบว่า	เกรดเฉลี่ยสาขาวิชาบังคับ	(MA_FORCE)	

ตาราง 4	 ปัจจัยที่ถูกคัดเลือกด้วยเทคนิคการทำาเหมืองข้อมูล

ผลการคัดเลือก ปัจจัย

ผลการคัดเลือกปัจจัย

เกรดเฉลี่ยสาขาวิชาบังคับ	(MA_FORCE)	

เกรดเฉลี่ยสาขาเลือก	(MA_SELECT)	

สถานภาพการสมรสของบิดามารดา	(E14)	

เกรดเฉลี่ยวิชาแกน	(CORE)	

เกรดเฉลี่ยแรกเข้า	(GPAIN)	

เกรดเฉลี่ย	(GPA)	

อาชีพหลักของบิดา	(E18)	

รายได้ของบิดามารดารวมกัน	(บาท)	ต่อปี	(E20)	

สถานภาพของบิดา	(E31)	

เป็นบุตรคนที่	(E15)	

อาชีพหลักของมารดา	(E19)	

ในระหว่างที่กำาลังศึกษาส่วนใหญ่นิสิตได้รับอุปการะคุณด้านการเงินจาก	(E16)	

สถานภาพของมารดา	(E33)	

ค่าความถูกต้อง 91.78%

ค่าความคลาดเคลื่อน 0.22%
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มีผลต่อการย้ายสาขามากที่สุดเกรดเฉลี่ยสาขา
เลือก	 (MA_SELECT)	 สถานภาพการสมรสของ
บิดามารดา	 (E14)	 เกรดเฉลี่ยวิชาแกน	 (CORE)	
เกรดเฉลี่ยแรกเข้า	 (GPAIN)	 เกรดเฉลี่ย	 (GPA)	
อาชีพหลักของบิดา	(E18)	รายได้ของบิดามารดา
รวมกัน	 (บาท)	 ต่อปี	 (E20)	 สถานภาพของบิดา	
(E31)	เปน็บุตรคนที	่(E15)	อาชีพหลกัของมารดา	
(E19)	 ในระหว่างท่ีกำาลังศึกษาส่วนใหญ่นิสิตได้
รับอุปการคุณด้านการเงินจาก	(E16)	สถานภาพ
ของมารดา	 (E33)	 ตามลำาดับซึ่งปัจจัยท่ีได้จาก
การทดลองนั้นอาจจะต้องอาศัยถึงการตัดสินใจ
ในการเลือกเรียนของนิสิตเป็นสำาคัญเพราะใน
การเลือกเรียนแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้สามารถนำา
ไปใช้ในการประกอบอาชีพนิสิตจะต้องมีการคิด
ตัดสินใจท่ีดีมากพอสำาควรแล้ว	 สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการตัดสินใจของ	 Reeder	 (อ้างใน	 สุดา
รา	ดิษฐาภรณ์,	2535:	12–16)	ได้ทำาการศึกษา
พฤติกรรมของบุคคลและแสดงให้เห็นว่า	 การก
ระทำาของบุคคลนั้นเป็นผลมาจากการที่บุคคลมี
ความเชื่อหรือไม่	(belief	or	disbelief)	ในสิ่งนั้นๆ	
ดังนั้น	ในการตัดสินใจเลือกกระทำาพฤติกรรมทาง
สังคมของบุคคลทุกเรื่องจึงมาผลมาจากการที่มี
ความเชื่อและไม่มีความเชื่อดังกล่าว	 Reeder	 ได้
แบ่งปัจจัยออกเป็นประเภทต่างๆ	ถึง	3	ประเภท	
คือ	 ปัจจัยดึง	 (Pull	 factors)	 ปัจจัยผลัก	 (Push	
factors)	 และปัจจัยความสามารถ	 (Able–fac-
tors)	และสอดคล้องกับทฤษฎีของ	กรองแก้ว	อยู่
สุข	 กล่าวว่า	 “การตัดสินใจ”	 คือ	 การเลือกส่วน
หน่ึงจากหลายๆ	 สิ่งหรือเลือกที่จะปฏิบัติทางใด 
ทางหนึง่จากหลายๆ	ทางทีม่อียู่	(กรองแกว้	อยู่สขุ,	 
2541:	 147)	 จากทฤษฎีที่กล่าวมานั้น	 เป็น 
ส่วนที่จะส่งผลต่อการย้ายสาขาหากนิสิตมีการ
ตัดสินใจที่ดีหรือพร้อมแล้วก็จะส่งผลถึงการเลือก
ที่จะย้ายสาขา	หรือไม่เลือกแต่หากเพื่อความชอบ
และความต้องการในการที่จะศึกษาในสาขาวิชา
นั้น	 ความสำาคัญของปัจจัยมีประโยชน์ในการนำา

ไปแก้ไขปัญหาและหาแนวทางป้องกันก่อนที่
นิสิตจะทำาการย้ายสาขาและช่วยให้นิสิตสามารถ
วางแผนการศกึษา	ใหม้ปีระสทิธภิาพอกีทัง้ชว่ยให้
มหาวิทยาลัยทราบถึงปัจจัยที่จะส่งผลต่อการย้าย
สาขา	 ในการนำาเป็นแนวทางในการรับสมัครนิสิต
ใหม่ต่อไปในแต่ละปี	 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ	 ไพฑูรย์	 จันทร์เรือง	 (2550)	 ได้ศึกษาเร่ือง
การพัฒนาตัวแบบที่ใช้ในการทำานายแนวโน้มของ
ผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อเข้ามาศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตร	ีคณะบรหิารธรุกจิและเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สวุรรณภมู	ิโดยใชเ้ทคนคิตน้ไมต้ดัสนิใจและพฒันา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสาขาการเรียน
ของนักศึกษา	 โดยมีการนำาข้อมูลของนักศึกษาที่
มีการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์
โดยเลือกวิธีต้นไม้ตัดสินใจ	 สรุปได้ว่าผลคะแนน
การเรียนของนิสิตเกาะกลุ่มกันมาก	มีความหลาก
หลายในสาขาวิชาจึงทำาให้ผลการตัดสินใจโน้ม
เอียงไปในเกณฑ์พอใช้

ข้อเสนอแนะ
1.	ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจัิยไปใช้

1.1	 สามารถเพิ่มความสามารถในการ
พยากรณข์องแบบจำาลองใหล้ะเอยีดยิง่ขึน้โดยการ
เกบ็ขอ้มลูส่วนตวัและปจัจยัแวดลอ้มของนสิติเพิม่
เติม	 ทั้งนี้อาจได้จากการทำาแบบสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความสำาคัญและ
มากขึน้กว่าเดมิโดยจะชว่ยให้แบบจำาลองวิเคราะห์
ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.2	 การวิเคราะห์หาปัจจัยด้วยเทคนิค
การทำาเหมืองข้อมูลนั้นมีหลายวิธีด้วยกันซึ่งขึ้น
อยู่กับความต้องการที่จะใช้วิธีการใด	 หรือนำาวิธี
การทำาเหมืองข้อมูลแต่ละวิธีทดลองเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพต่อได้



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 136 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2557

1.3	 การย้ายสาขานั้นในแต่ละช่วงเวลา
อาจมหีลายสาเหตุและหลายช่วงเวลา	ซึง่ในการนำา
ขอ้มลูในชว่งปกีารศกึษา	2548–2553	นัน้อาจจะ
ยังไม่ครอบคลุมกับปัจจัยทั้งหมด	 อาจจะดำาเนิน
การตรวจสอบหรอืศกึษาขอ้มลูหรอืประเด็นปญัหา
การย้ายสาขาออกเป็นประเด็นเพื่อจะได้ทราบถึง
ปัจจัยที่ควรจะนำามาใช้ในการดำาเนินการทดลอง

2.	ข้อเสนอแนะสำาหรบัการวจิยัครัง้ตอ่ไป

2.1	 ควรทำาการคัดเลือกปัจจัยที่มีความ
เหมาะสมมาใช้ในการสร้างตัวแบบ	 เครื่องมือที่ใช้
ในการสร้างตัวแบบไม่ครอบคลุม	 ที่ทำาการตรวจ
สอบข้อมูลและปรับค่าปัจจัยให้เหมาะสม

2.2	 ควรทำาการวางแผนการสร้าง
แบบสอบถามหรือการแบ่งข้อมูลให้เท่ากันและ

เหมาะสมกับวิธีการทดลองเพิ่มเติมเพื่อหาค่า
ความน่าเชื่อถือของปัจจัย

2.3	 ควรทำาการศึกษาปัจจัยให้เพิ่มยิ่ง
ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของปัจจัยที่ได้
ทำาการคัดเลือกอาจจะเป็นการประยุกต์ในการนำา
เทคนคิทางสถติมิาใชใ้นการคดัเลอืกและหาปจัจยั
ก่อนทำาการทดลอง

2.4	 ข้อมูลที่ ได้มานั้นเป็นลักษณะที่
เก็บไว้ในฐานข้อมูลซึ่งไม่ได้เกิดจากการสร้าง
แบบสอบถามโดยตรงจึงทำาให้การนำาข้อมูลมาใช้
ในการทดลองอาจเกิดความไม่เท่ากันของข้อมูล	

ดังนั้นจึงควรที่จะวางแผนการสร้าง
แบบสอบถามหรือการแบ่งข้อมูลให้เท่ากันและ
เหมาะสมกับวิธีการทดลอง
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การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการกับแบบสืบเสาะหาความรู้
Comparison the Intellectual Development of Kindergarten 2 
Students Using the Project Approach and the Inquiry Cycle 
Technique
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บทคัดย่อ
การวจัิยในครัง้นีม้คีวามมุง่หมาย	คือ	1)	เพือ่เปรยีบเทยีบพฒันาการด้านสตปิญัญาของนกัเรยีน

ชั้นอนุบาลปีที่	2	ที่ได้รับประสบการณ์แบบโครงการกับแบบสืบเสาะหาความรู้	ก่อนและหลังการทดลอง	
2)	เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่	2	ที่ได้รับประสบการณ์ระหว่าง
แบบโครงการกับแบบสืบเสาะ	หาความรู้	กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่	2	ภาคเรียนที่	2	ปี
การศกึษา	2555	โรงเรยีนอนบุาลหนองหานวทิยายน	จำานวน	60	คน	จำาแนกเปน็กลุ่มทดลองจดัประสบ	
การณ์กลุ่มละ	30	คน	ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	เครื่องมือที่ใช้ในการ
วจิยัไดแ้ก	่1)	แผนการจัดประสบการณแ์บบโครงการและ	แผนการจดัประสบการณแ์บบสบืเสาะหาความ
รู้	ชั้นอนุบาลปีที่	2	รูปแบบละ	20	แผน	แผนละ	50	นาที	2)	แบบสังเกตพฤติกรรมการสนทนา	การ
ซักถาม	 การตอบคำาถาม	 และการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่	 2	 3)	 แบบทดสอบวัด
พัฒนาการด้านสติปัญญาก่อนและหลังการใช้แผนการจัดประสบการณ์ทั้ง	2	แบบ	เป็นแบบรูปภาพชนิด
เลือกตอบ	3	ตัวเลือก	จำานวน	25	ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	ตั้งแต่	 .20-.80	และได้ค่าความเชื่อ
มั่นดังนี้	พัฒนาการด้านสติปัญญาด้านที่	1	ความสามารถในการสำารวจและอธิบายความเหมือน	ความ
ต่างของสิ่งต่างๆ	ค่าความเชื่อมั่น	(r

cc
)	ทั้งฉบับเท่ากับ	0.78	พัฒนาการด้านสติปัญญาด้าน	ที่	2	ความ

สามารถในการจับคู่	การจำาแนกและการจัดกลุ่ม	ค่าความเชื่อมั่น	(r
cc
)	ทั้งฉบับเท่ากับ	0.70	พัฒนาการ

ด้านสติปัญญาด้านที่	 3	 ความสามารถในการเปรียบเทียบ	 ค่าความเชื่อมั่น	 (r
cc
)	 ทั้งฉบับเท่ากับ	 0.86	

พัฒนาการด้านสติปัญญาด้านที่	 4	 ความสามารถในการเรียงลำาดับสิ่งต่างๆ	 ค่าความเชื่อมั่น	 (r
cc
)	 ทั้ง

ฉบับเท่ากับ	 0.69	 และพัฒนาการด้านสติปัญญาด้านที่	 5	 ความสามารถในการคาดคะเนสิ่งต่างๆ	ค่า 
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ความเชื่อมั่น	 (r
cc
)	ทั้งฉบับเท่ากับ	0.81	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน	 ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	

ร้อยละ	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมุติฐานด้วย	ค่าแจกแจง	t	แบบ	Dependent	Samples	
และค่าแจกแจง	t	แบบ	Independent	Samples

ผลการวิจัยครั้งนี้ปรากฏว่า

1.นักเรยีนช้ันอนบุาลปทีี	่2	ทีไ่ด้รบัการจดัประสบการณ์แบบโครงการกบัแบบสบืเสาะหาความรู้
มีพัฒนาการด้านสติปัญญาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

2.	นักเรยีนช้ันอนบุาลปทีี	่2	ทีไ่ด้รับการจดัประสบการณแ์บบโครงการกบัแบบสืบเสาะหาความรู	้
มีพัฒนาการทางสติปัญญาด้านความสามารถในการจับคู่	การจำาแนก	และการจัดกลุ่ม	แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนด้านอื่นๆ	อีก	5	ด้าน	และโดยรวมไม่แตกต่างกัน

คำาสำาคัญ:	 พัฒนาการด้านสติปัญญา,	การสอนแบบโครงการ,	การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

Abstract
The	purposes	of	 this	study	were:	1)	 to	compare	 the	 intellectual	development	of	

Kindergarten	 2	 students	 before	 and	 after	 using	 the	 project	 approach	 and	 inquiry	 cycle	
technique	2)	to	compare	the	intellectual	development	of	kindergarten	2	students	between	
using	 the	project	approach	and	 inquiry	cycle	 technique.	The	sample	group	consisted	of	
60	kindergarten	2	students	at	Anubannonghanwittayayon	School	in	the	second	semester	
of	 the	academic	 year	2012,	obtained	by	using	 the	cluster	 random	sampling	 technique.	 
The	research	instruments	were	40	lesson	plans:	20	for	the	projects	approach	and	20	for	
the	 inquiry	cycle	 technique,	 the	behavior	observed	and	a	25items	3-	choice	pictures	of	 
intellectual	development	test	with	discriminating	powers	ranging	from	.02	to	.08.	The	reliability	
of	the	first	intellectual	development;	the	ability	of	survey	and	explain	was	.78,	the	second	
intellectual	 development;	 the	 ability	 of	matching,	 decomposition	 and	 combining	was.70,	 
the	 third	 intellectual	development;	 the	ability	of	comparing	was.86,	 the	 fourth	 intellectual	
development;	 the	 ability	 of	 ordering	was.69	 the	 fifth	 intellectual	 development;	 the	 ability	 
of	 predict	 was.81.	 The	 statistics	 used	 for	 analyzing	 the	 collected	 data	 were	 mean,	 
percentage	 and	 standard	 deviation;	 and	 t-test	 for	 dependent	 samples	 and	 t-test	 for	 
independent	samples	were	employed	for	testing	hypothesis.	

The	results	were	as	follows:	

1.	The	kindergarten	2	students	who	organized	experience	by	the	project	approach	
and	inquiry	cycle	technique	had	the	intellectual	development	score	on	the	posttest	higher	
than	that	of	the	pretest	at	the	.05	level	of	significant.
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	2.	The	kindergarten	2	students	who	organized	experience	by	the	project	approach	
and	 inquiry	 cycle	 technique	 had	 the	 intellectual	 development	 of	 the	 ability	 of	matching,	 
decomposition	 and	 combining	 different	 at	 the	 .05	 level	 of	 significant.	 The	 other	 five	 of	 
intellectual	development	ability	had	not	different.

Keywords:	Cognitive	development,	Teaching	project,	Teaching	and	inquiry	learning

บทนำา
การจัดประสบการณ์แบบโครงการ	

เป็นการจัดประสบการณ์ท่ีเป็นไปตามความสนใจ
ของเด็กเองและเป็นการศึกษาที่ลุ่มลึกในแต่ละ
เรื่องที่เด็กสนใจ	กุลยา	ตันติผลาชีวะ	(2551:	94-
95)	การจัดประสบการณ์แบบโครงการ	 (Project	
Approach)	 คือแนวทางการสอนรูปแบบหน่ึงที่
เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้โดยการสืบค้นข้อมูล
อย่างลึกในหัวเรื่องที่เด็กสนใจ	 ครูสามารถบูรณา
การเนื้อหาวิชาการต่างๆ	 ในการทำาโครงการของ
เด็กได้ด้วย	 ลักษณะเด่นของโครงการคือ	 การ
ค้นหาคำาตอบจากคำาถามที่เกี่ยวกับ	 หัวเรื่อง	 เด็ก
จะมีโอกาสวางแผนการทำางานและลงมือสืบค้น
ข้อมูลด้วยตนเองโดยมีครูคอยช่วยเหลือ	 (Katz	
1994,	 Helm	 and	 Katz	 2001	 อ้างถึงในพัชรี	 
ผลโยธิน.	 2551:	 4-33)	 การเรียนรู้แบบ	 สืบ
เสาะหาความรู้คือกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ฝึกให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้	 โดยผู้สอนมี
บทบาทในการตั้งคำาถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
ใช้กระบวนการทางความคิด	 หาเหตุผลจากการ
ค้นพบความรู้	 หรือแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูก
ต้องดว้ยตนเอง	แลว้สรปุออกมาเปน็หลกัการ	หรอื
วิธีการในการแก้ปัญหาสามารถนำาไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์	 (วีณา	 ประชากูล	 และประสาท	 เนือง
เฉลิม.	 2554:	 228)	 การจัดประสบการณ์แบบ
สืบเสาะทำาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยมีประสบการณ์

และมีการพัฒนากระบวนการคิด	 (Mind-on)	
โดยเฉพาะความคิดข้ันสูง	 (Higher-Ordered	 
Thinking)	การจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะมีรูป
แบบหรือลักษณะการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
แตกต่างกัน	 และวัฏจักรการเรียนรู้	 (Learning	
Cycle)	ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง	(ไพฑูรย์	สุขศรีงาม.	
2545:	 6)	 ที่เป็นวิธีการที่สอดคล้องกับแนวทาง
ที่ผู้เรียนใช้ในการสร้างความรู้	 ผู้เรียนมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นหรือความเชื่อของตนเองอย่าง
หลากหลาย	สรา้งมโนทศันแ์บบแผนการใชเ้หตผุล	
(Lawson.	1995:	137)	ซึ่งการจัดประสบการณ์
แบบสืบเสาะหาความรู้	(Inquiry	Cycle)	ตามแนว
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 ประกอบ	 ด้วย	 5	 ข้ันตอน	 ดังนี้	 ข้ัน
สร้างความสนใจ	ขั้นสำารวจและค้นหา	ขั้นอธิบาย
และลงข้อสรุป	 ขั้นขยายความรู้และขั้นประเมิน	
เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับ
กันอย่างแพร่หลายในนานาประเทศและได้ใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ในปัจจุบัน	 เพราะผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
คำาถาม	 เกิดความคิด	 และลงมือสืบเสาะแสวงหา
ความรู	้เพือ่นำามาหาคำาตอบหรือข้อสรปุดว้ยตนเอง	
โดยทีค่รผููส้อนชว่ยอำานวยความสะดวกในการเรยีน
รูด้า้นตา่งๆ	(สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี.	 2546:	 219-220)	 ซึ่งแนวทาง
การจัดประสบการณ์ลักษณะนี้สอดคล้องกับ 
รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบโครงการและ
แบบสืบเสาะหาความรู้	ที่เด็กได้ประสบการณ์ตรง
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จากการค้นหาคำาตอบจากการกำาหนดประเด็น
ปัญหา	 การตั้งสมมติฐานและลงมือทดสอบ
สมมติฐาน	 มีการนำาเสนอ	 อธิบาย	 ขยายความรู้
ที่ได้	ที่คล้ายคลึงกันมาก	การจัดประสบการณ์ทั้ง	
2	รูปแบบเป็นการจัดประสบการณ์ที่ท้าทายความ
สามารถของผู้เรียน	และเพ่ือเปน็การคน้หารูปแบบ
การจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการพัฒนา
ด้านสติปัญญาของเด็กมากที่สุด	 ดังน้ันผู้วิจัยจึง
เลือกการจัดประสบการณ์แบบโครงการกับแบบ
สืบเสาะหาความรู้	 มาจัดประสบการณ์ให้เด็กโดย
เน้นพัฒนาการด้านสติปัญญา	 6	 ด้าน	 คือความ
สามารถในการสำารวจและอธิบายความเหมือน	
ความต่างของ	 สิ่งต่างๆ	 ความสามารถในการจับ
คูก่ารจำาแนกและการจดักลุม่	ความสามารถในการ
เปรยีบเทยีบเชน่	สัน้/ยาว	ขรขุระ/เรยีบฯลฯ	ความ
สามารถในการเรียงลำาดับสิ่งต่างๆ	ความสามารถ
ในการการคาดคะเนสิง่ต่างๆ	และความสามารถใน
การอธิบาย	สิ่งต่างๆ	ด้วยวิธีที่หลากหลาย	

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านสติ

ปัญญาของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่	 2	 ที่ได้รับ
ประสบการณ์แบบโครงการ	 ก่อนและหลังการ
ทดลอง

2.	 เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านสติ
ปัญญาของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่	 2	 ที่ได้รับ
ประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้	 ก่อนและ
หลังการทดลอง

สมมติฐานของการวิจัย
1.	นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่	2	ที่ได้รับการ

จัดประสบการณ์แบบโครงการ	 ก่อนและหลังการ
ทดลอง	 มีพัฒนาการด้านสติปัญญาหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน

2.	นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่	2	ที่ได้รับการ
จัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้	ก่อนและ
หลังการทดลอง	 มีพัฒนาการด้านสติปัญญาแตก
ต่างกัน

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.	ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้	ประกอบด้วย	
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่	 2	 ภาคเรียนที่	 2	 ปีการ
ศึกษา	 2555	 ในเขตเทศบาลตำาบลหนองหาน	
อำาเภอหนองหาน	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดร.	 านี	 เขต	 3	 ได้แก่	 โรงเรียน
อนุบาลหนองหานวิทยายน	2	ห้องเรียน	 จำานวน	
60	 คน	 และโรงเรียนบ้านหนองหาน	 (วันครู	
2502)	2	ห้องเรียน	จำานวน	60	คน	รวมจำานวน
นักเรียน	120	คน

2.	 กลุ่มตัวอย่าง	 ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 
ได้แก่	 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่	 2	 ภาคเรียนที่	 2	
ปีการศึกษา	 2555	 โรงเรียนอนุบาลหนองหาน
วิทยายน	 2	 ห้องเรียน	 จำานวน	 60	 คน	 ได้มา
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster	 Random	 Sam-
pling)	แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง	2	กลุ่ม	คือกลุ่มที่จัด
ประสบการณ์แบบโครงการ	 จำานวน	 30	 คนและ
กลุ่มที่จัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้	 
จำานวน	30	คน

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

1.	ตวัแปรตน้	ไดแ้ก	่การจดัประสบการณ์
แบบโครงการ	 และการจัดประสบการณ์แบบ 
สืบเสาะหาความรู้

2.	ตัวแปรตาม	ได้แก่	พัฒนาการด้านสติ
ปัญญา	
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย	มี	3	ชนิด	ได้แก่

1.	แผนการจัดประสบการณ์

1.1	 แผนการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของ
เด็กปฐมวัย	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	จำานวน	4	โครงการ	
20	แผน

1.2	 แผนการจัดประสบการณ์แบบสืบ
เสาะหาความรูท้ีส่ง่เสรมิพัฒนาการด้านสตปิญัญา
ของเด็กปฐมวัย	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	จำานวน	20	แผน

2.	แบบทดสอบพัฒนาการด้านสตปิญัญา
ของเด็กชั้นอนุบาล	2	ในแต่ละด้านจำานวน	5	ด้าน	
ด้านละ	5	ข้อ	รวม	25	ข้อ	ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง
โดยการศกึษาจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง	
ได้แก่	(ใช้ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง)	

2.1	 ความสามารถในการสำารวจและ
อธิบายความเหมือน	ความต่างของสิ่งต่างๆ	

2.2	ความสามารในการจับคู่	การจำาแนก	
และการจัดกลุ่ม

2.3	 ความสามารถในการเปรียบเทียบ	
เช่น	ยาว/สั้น	ขรุขระ/เรียบ	ฯลฯ

2.4	 ความสามารถในการเรียงลำาดับสิ่ง
ต่างๆ	

2.5	 ความสามารถในการคาดคะเนสิ่ง
ต่างๆ	

3.	แบบสงัเกตพฤตกิรรมการสนทนา	การ
ซักถาม	 การตอบคำาถาม	 การเล่าเรื่องราว	 การ
อธิบายและการแสดงความคิดเห็น	 (ใช้สังเกตการ
อธิบายสิ่งต่างๆ	ด้วยวิธีที่หลากหลาย)	

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการทดลองครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนเป็นลำาดับดังนี้

1.	 นำาแบบทดสอบพัฒนาการด้านสติ
ปญัญาทัง้	5	ดา้น	ทดสอบกอ่นเรยีนกบัเดก็อนบุาล
ปทีี	่2	กลุม่ทดลองที	่1	และเดก็อนบุาลปท่ีี	2	กลุม่
ทดลองที่	2	(แบ่งการทดสอบเป็น	2	ครั้งใช้เวลา
ครัง้ละ	30	นาท)ี	โดยไมร่วมในการสนทนากบัเด็ก
อนุบาลปีที่	2	เพื่อทำาความเข้าใจ

2.	 ดำาเนินการทดลองตามแผนการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการจำานวน	20	แผน	และ
แบบสืบเสาะหาความรู้จำานวน	 20	 แผน	 กับเด็ก
อนุบาลปีที่	2	กลุ่มทดลองที่	1	และกลุ่มทดลอง
ที่	2	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้	กระทำาใน
ภาคเรยีนที	่2	ปกีารศกึษา	2555	ในเดอืนธนัวาคม	
2555	 ถึงเดือนกุมภาพันธ์	 2556	 ใช้เวลา	 8	
สปัดาห	์ใชเ้วลาในชว่งกจิกรรมเสรมิประสบการณ์
และกิจกรรมสร้างสรรค์วันละ	50	นาที

3.	ทดสอบหลังเรียน	(Posttest)	กับเด็ก
อนุบาลปีที่	 2	 กลุ่มที่	 1	 และเด็กอนุบาลปีที่	 2	
กลุ่มที่	 2	 ใช้เวลาในการทดสอบพัฒนาการด้าน
สติปัญญากลุ่มละ	60	นาที	(แบ่งการทดสอบเป็น	
2	ครั้ง	ใช้เวลาครั้งละ	30	นาที)	โดยไม่รวมในการ
สนทนากับ	เด็กอนุบาลปีที่	2	เพื่อทำาความเข้าใจ

4.	นำาผลของการทดลองกลุ่มตัวอย่างมา
วิเคราะห์	โดยใช้วิธีการทางสถิติ

ผลการวิจัย
1 . 	 ผลการ วิ เคราะห์ เปรี ยบ เที ยบ

พัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนช้ันอนุบาล
ปีที่	 2	 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ	
พบว่า	 นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี	 2	 ท่ีเรียนด้วยการ
จัดประสบการณ์แบบโครงการมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และพัฒนาการด้าน
สติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่	 2	 ที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้	 พบ
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ว่า	 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่	 2	 ที่เรียนด้วยการจัด
ประสบการณ	์แบบสบืเสาะหาความรู้มพัีฒนาการ

ด้านสติปัญญาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	.05

ตาราง 1	 คา่เฉลีย่	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการเปรยีบเทยีบพฒันาการดา้นสตปิญัญาของ	นกัเรยีน
ชั้นอนุบาลปีที่	2	ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการ	ทั้ง	6	ด้าน

พัฒนาการด้านสติปัญญา คะแนน

ก่อนเรียน
	(n=30)	

หลังเรียน
	(n=30)	

ผลการเปรียบเทียบ

S S t p
1.	ความสามารถในการสำารวจและ
อธิบายความเหมือน	ความต่างของสิ่ง
ต่างๆ	

5 3.77 1.22 4.13 0.51

3.304 0.021

2.	ความสามารถในการจับคู่	การจำาแนก
และการจัดกลุ่ม 5 3.57 0.94 4.40 0.50

3.	ความสามารถในการเปรียบเทียบ
5 3.27 0.74 4.50 0.51

4.	ความสามารถในการเรียงลำาดับ
สิ่งต่างๆ	 5 2.13 1.04 4.13 0.51

5.	ความสามารถในการคาดคะเนสิ่ง
ต่างๆ	 5 3.37 1.00 4.27 0.58

6.	ความสามารถในการอธิบายสิ่งต่างๆ	
ด้วยวิธีที่หลากหลาย 10 4.97 1.85 8.28 0.96

เฉลี่ยรวม 35 21.08 6.79 29.71 3.57

2 . 	 ผลการวิ เ ค ราะห์ เปรี ยบ เที ยบ
พัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาล
ปีที่ 	 2	 ที่ ได้รับการจัดประสบการณ์ระหว่าง
แบบโครงการกับแบบสืบเสาะหาความรู้	 พบว่า	
พัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาล
ปีที่	 2	 ที่ เ รียนด้วยการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการและการจัดประสบการณ์แบบแบบสืบ
เสาะหาความรู	้ไม่แตกต่างกนั	เมือ่วเิคราะหเ์ปรยีบ
เทียบทั้ง	6	ด้านพบว่า	พัฒนาการสติปัญญาด้าน
ท่ี	 2	 ความสามารถในการจับคู่	 การจำาแนกและ

การจัดกลุ่ม	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	.05	และพัฒนาการสติปัญญาอีก	5	ด้าน	
คือ	 ด้านที่	 1.	 ความสามารถในการสำารวจและ
อธิบายความเหมือน	ความต่างของสิ่งต่างๆ	ด้าน
ที่	3.	ความสามารถในการเปรียบเทียบ	ด้านที่	4.	
ความสามารถในการเรยีงลำาดบัสิง่ตา่งๆ	ดา้นที	่5.	
ความสามารถในการคาดคะเนสิง่ตา่งๆ	และดา้นท่ี	
6.	ความสามารถในการอธิบายสิ่งต่างๆ	ด้วยวิธีที่
หลากหลาย	ไม่แตกต่างกัน
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อภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบ

พัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาล
ปีที่	 2	 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
กับแบบสืบเสาะหาความรู้	 ซึ่งผลการวิจัยนำามา
อภิปรายได้ดังนี้

1.	นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่	2	ที่ได้รับการ
จดัประสบการณแ์บบโครงการมพัีฒนาการด้านสติ
ปญัญาหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนอย่างมนัียสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว้	 แสดงให้เห็นว่าการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการสามารถพัฒนาความพร้อมด้านสติปญัญา
ของนักเรียนให้เพิ่มขึ้นได้	 เนื่องมาจาก	 การจัด
ประสบการณ์แบบโครงทำาให้เด็กการพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา	 คือความสามารถทางสมองใน
การรับรู้	ที่เกิดจากประสาทสัมผัสทุกส่วน	จนเกิด

ความเข้าใจ	สามารถนำามาเชื่อมโยงกันได้	จำาแนก	
เปรียบเทียบ	จัดหมวดหมู่	 เรียงลำาดับ	หาเหตุผล	
แกป้ญัหาได	้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของบญุศร	ีใหม่
คามิ	(2553:	83-84)	พบว่า	นักเรียนชั้นอนุบาล
ปีที่	 3	 ที่เรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์แบบ
โครงกับการเรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์
แบบปกต	ิมพีฒันาการดา้นรา่งกายและพฒันาการ
ด้านสติปัญญาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ	.05	โดยนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการ
จัดประสบการณ์แบบโครงการมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายและด้านสติปัญญาสูงกว่านักเรียนที่
เรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์แบบปกติ	 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว	้แสดงใหเ้หน็วา่การ
จัดประสบการณ์แบบโครงการสามารถพัฒนา
ความพร้อมด้านร่างกายและด้านสติปัญญาของ
นักเรียนให้เพิ่มขึ้นได้	

ตาราง 6	 คา่เฉลีย่	สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	และการเปรยีบเทยีบพฒันาการดา้นสตปัิญญาของนกัเรยีน
ชั้นอนุบาลปีที่	2	ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้	ทั้ง	6	ด้าน

 

พัฒนาการด้านสติปัญญา คะแนน
ก่อนเรียน
	(n=30)	

หลังเรียน
	(n=30)	

ผลการเปรียบ
เทียบ

S S t p
1.	ความสามารถในการสำารวจและอธิบาย
ความเหมือน	ความต่างของสิ่งต่างๆ	 5 3.50 0.94 4.07 0.64

2.993 0.030

2.	ความสามารถในการจับคู่	การจำาแนก
และการจัดกลุ่ม 5 3.20 0.76 3.93 0.83

3.	ความสามารถในการเปรียบเทียบ 5 3.67 0.76 4.07 0.69

4.	ความสามารถในการเรียงลำาดับสิ่งต่างๆ	 5 2.43 0.90 3.67 0.55
5.	ความสามารถในการคาดคะเนสิ่งต่างๆ	 5 3.27 0.74 4.03 0.72
6.	ความสามารถในการอธิบายสิ่งต่างๆ	
ด้วยวิธีที่หลากหลาย 10 5.13 1.66 7.93 1.20

เฉลี่ยรวม 35 21.20 5.76 27.70 4.63
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2.	นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่	2	กลุ่มที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์แบบโครงการกับกลุ่มที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้	 เมื่อ
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบทัง้	6	ดา้นพบวา่	พฒันาการ
สตปิญัญาดา้นที	่2	ความสามารถในการจบัคู	่การ
จำาแนกและการจัดกลุ่ม	 แตกต่างกันอย่าง	 มีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก
การจัดประสบการณ์แบบโครงการเด็กได้มีโอกาส
เรียนรู้สิ่งที่ตนเองสนใจ	ได้มีการวางแผนการเรียน
รู้ท่ีลึกซ้ึงเก่ียวกับหัวข้อและการทำากิจกรรมต่างๆ	
ในโครงการร่วมกัน	 ในการเรียนแบบโครงการ
สามารถบูรณาการและนำาความรู้ต่างๆ	 มาใช้
ประโยชน์จากการทำากิจกรรมในโครงการได้	 ดังท่ี	
สอดคล้องกับวิมลรัตน์	สุนทรโรจน์	 (2550:	95)	
สรปุวา่	โครงการเปน็กระบวนการเรยีนรูแ้บบบรูณ
าการอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 และ
สอดคล้องกับ	ชวลิต	ชูกำาแพง	(2551:	131)	สรุป
ข้อดีของการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้	นักเรียน
เป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน	 และเหตุผล
อีกประการหนึ่งที่อาจเป็นสาเหตุทำาให้ผู้เรียนที่ได้
รับการจัดประสบการณ์ทั้ง	2	แบบ	มีความพร้อม
ด้านสติปัญญาไม่แตกต่างกัน	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมท้ัง	 2	 แบบ	 เป็นการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน
และสภาพแวดล้อมทางการเรียนอย่างเป็นระบบ
โดยแยกกิจกรรมตามพัฒนาการแต่ละด้าน	 และ
จัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจำาวัน	 และ
ที่สำาคัญผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดกิจกรรมที่เน้น
นักเรียนเป็นสำาคัญ	 โดยนักเรียนเป็นผู้เรียนด้วย
การปฏิบัติ	 มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขั้นตอนและ
เรยีนรูต้ามวงลอ้แหง่การเรยีนรูจ้ากการกระทำา	เริม่
ต้ังแต่สือ่และวสัดอุปุกรณม์หีลากหลาย	มคุีณภาพ	
และเพียงพอน่าสนใจ	ทำาให้อยากลอง	อยากเล่น
โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง	5	อย่างแท้จริง	ทำาให้
มีความสุขและมีความพึงพอใจต่อการเรียน	 ซึ่ง
ทิศนา	แขมมณี	(2555:	51)	ได้อธิบายกฎความ

พร้อมของธอร์นไดค์	 (E.L.	 Thorndike)	 ไว้ว่าใน
การเรียนรู้ของบุคคล	ถ้าบุคคลบังเกิดความพร้อม
ในการกระทำา	และได้แสดงการกระทำานั้นๆ	ออก
มาในเวลานั้น	 การเรียนจะบังเกิดผลดี	 ผู้เรียนจะ
เกิดความพอใจ	สุขใจ	และในทางตรงข้าม	หากผู้
เรียนไม่พร้อมจะทำาแต่ต้องกระทำาในขณะนั้นการ
เรียนจะไม่ได้ผล	 ผู้เรียนจะบังเกิดความไม่พอใจ	
เพราะการเรยีนท่ีจะเกดิขึน้กต่็อเมือ่ผูเ้รียนมคีวาม
พรอ้มทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจในการเรยีน	ดงันัน้	
การที่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่	2	มีความพร้อมด้าน
สติปัญญา	หลังการจัดประสบการณ์ทั้ง	2	แบบไม่
แตกต่างกัน	 จึงอาจสรุปตามกฎความพร้อมของ
ธอร์นไดค์ได้อีกอย่างหนึ่งว่า	 นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดประสบการณ์แบบโครงการและ
แบบสืบเสาะหาความรู้ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
1.	ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจัิยไปใช้

1.1	 ในการจัดประสบการณ์ตามแนว
การสอนแบบโครงการนี้	 ครูจะต้องศึกษาเกี่ยว
กับแนวคิด	หลักการ	รูปแบบและสาระสำาคัญของ
รูปแบบการสอนแบบโครงการ	 ตลอดจนศึกษา
ขั้นตอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
เข้าใจ	และจัดประสบการณ์ตามรูปแบบ	หลักการ
ขั้นตอนและกระบวนการที่ศึกษา

1.2	 ระยะเวลาการทำาโครงการแต่ละ
โครงการต้องยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของ
โรงเรียน	และความสนใจของเด็กเป็นสำาคัญ

1.3	 การจัดสภาพแวดล้อมควรจัด
ให้เหมาะสมทั้งสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้นอกชั้น
เรียนและในชั้นเรียน	 ในชั้นเรียนจะต้องจัดมุม
ประสบการณ์ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการ
เรียนรู้ตามแนวการสอนแบบโครงการ	 สำาหรับ
สิ่งแวดล้อมนอกชั้นเรียน	 รอบโรงเรียน	 หรือสิ่ง



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 146 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2557

แวดล้อมท่ีไกลจากโรงเรียนต้องคำานึงถึงความ
สะดวก	ความปลอดภยัและความเหมาะสมกบัการ
สนองตอบต่อการเรียนรู้ของเด็ก

2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1	 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการ
จัดประสบการณ์แบบโครงการและแบบสืบเสาะ
หาความรู้กับการจัดประสบการณ์วิธีอื่นๆ	

2.2	 ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการ
จัดประสบการณ์แบบโครงการกับแบบสืบเสาะ
หาความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์

2.3	ควรมกีารตดิตามผลหลงัการทดลอง	
เพื่อศึกษาความคงทนของพัฒนาการด้านสติ
ปัญญาทั้ง	6	ด้าน
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รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาสำาหรับผู้บริหารในสถานศึกษาพอเพียง
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ
The Model for Developing the Administrators’ Leadership  
in the Sufficiency Economy Schools under The office of  
Secondary Educational Service Areas in the Northeast Region.
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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพ่ือ	1)	ศกึษาองคป์ระกอบภาวะผูน้ำา	2)	สรา้งและพฒันารปูแบบ

การพฒันาภาวะผูน้ำา	3)	ประเมนิรปูแบบการพัฒนาภาวะผูน้ำา	เปน็การวิจยัและพฒันาโดยเกบ็ขอ้มลูแบบ
ผสม	มี	3	ระยะ	คือ	ระยะที่	1	การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำาสำาหรับผู้บริหารในสถานศึกษาพอเพียง	
กลุ่มตัวอย่างจำานวน	364	คน	จำาแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจำานวน	26	คน	รองผู้บริหารจำานวน	104	
คน	และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จำานวน	234	คน	เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า	5	ระดับ	สถิติ	ที่ใช้ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระยะที่	2	การสร้าง
และพฒันารปูแบบ	โดยสมัภาษณผ์ูท้รงคุณวฒิุ	10	คน	ระยะที	่3	การทดลองใชร้ปูแบบในโรงเรยีน	สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	จำานวน	1	 โรงเรียน	ผลการวิจัยพบว่า	1.องค์ประกอบภาวะ
ผู้นำาสำาหรับผู้บริหารในสถานศึกษาพอเพียงประกอบด้วย	 1)	 การเป็นแบบอย่างความพอเพียง	 ได้แก่	
ความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	2)	การสร้างเครือข่าย	ได้แก่	การสร้าง
เครือข่าย	การสร้างทีมงาน	การสร้างความร่วมมือ	 และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี	 3)	 ความสามารถใน
งาน	ได้แก่	การมีความคิดสร้างสรรค์	การสร้างแรงจูงใจ	การตัดสินใจ	การสื่อสารที่ดี	และการแก้ปัญหา	
4)	การนำาองค์กร	ได้แก่	วิสัยทัศน์ร่วม	การสร้างวัฒนธรรมองค์กร	การมอบหมายงาน	การวางแผน	และ
การสอนงาน	 2.รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาสำาหรับผู้บริหารในสถานศึกษาพอเพียงประกอบด้วย	 ส่วน
ที่	1	เนื้อหา	ได้แก่	1)	การเป็นแบบอย่างความพอเพียง	2)	การสร้างเครือข่าย	3)	ความสามารถในงาน	

1	 นักศึกษาระดับปริญญาเอก	สาขาภาวะผู้นำาทางการบริหารการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2,3,4	อาจารย์	ดร.	,	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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4)	การนำาองค์กร	ส่วนที่	2	หลักการพัฒนา	ได้แก่	1)	หลักการฝึกอบรมโดยการสอนแนะ	2)	หลักการมี
ส่วนร่วมของผู้เข้ารับการพัฒนา	3)	หลักการเรียนรู้แบบช่วยเสริมศักยภาพ	4)	หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่	
และ	5)	หลักการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม	ส่วนที่	3	กระบวนการและวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำา	ประกอบ
ด้วย	3	ระยะ	คือ	1)	ระยะก่อนปฏิบัติการ	มี	1	กิจกรรมได้แก่	การประเมินภาวะผู้นำาก่อนการพัฒนา	
2)	ระยะปฏิบัติการ	มี	4	กิจกรรม	ได้แก่	การศึกษาดูงาน	การฝึกอบรม	การฝึกปฏิบัติ	และการประเมิน
ภาวะผู้นำาหลังการพัฒนา	3)	ระยะหลังปฏิบัติการ	มี	1	กิจกรรมได้แก่การประเมินติดตามผลภาวะผู้นำา
หลังการพัฒนา	 ส่วนการประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำา	 พบว่า	 ทุกองค์ประกอบมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับมาก	 3.การทดลองใช้รูปแบบ	 พบว่า	 ภาวะผู้นำาของผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนาโดยรวม	 หลังการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจ
การใช้รูปแบบ	พบว่า	ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุด

คำาสำาคัญ:	 รูปแบบการพัฒนา,	ภาวะผู้นำา,	ผู้บริหาร,	สถานศึกษาพอเพียง	

Abstract
The	purposes	of	the	research	were	to:	1)	examine	factor	of	administrators’	leadership	

in	the	sufficiency	economy	schools	2)	establish	the	model	for	developing	the	administrators’	
leadership	in	the	sufficiency	economy	schools	;	3)	validate	the	model	for	developing	the	 
administrators’	leadership	in	the	sufficiency	economy	schools.	The	researcher	were	Reseacher	 
&	 Development	 was	 performed	 into	 3	 phases:	 Phase	 I	 was	 related	 to	 the	 factor	 of	 
administrators’	 leadership	 in	 the	 sufficiency	 economy	 schools.	 the	 samples	 were	 364	 
administrators,	in	the	sufficiency	economy	schools	under	the	office	of	secondary	educational	
service	areas	 in	 the	northeast	 region.	 in	 the	2012	academic	year.	The	statistics	used	 in	
analyzing	data	were:	frequency,	percentage,	mean	and	standard	deviation.	Phase	II	was	to	
establish	the	model	for	developing	the	administrators’	leadership	in	the	sufficiency	economy	
schools.	The	interview	was	set	to	ensure	a	validity	of	the	drafted	model.	Phrase	III:	Model	
implementation	was	conducted	 in	 the	school	under	 the	office	of	 secondary	educational	
service	areas	in	the	northeast	region.	The	result	of	this	research	were	to	follows:	1.The	four	
components	 of	 administrators’	 leadership	 in	 the	 sufficiency	 economy	 schools:	Model	 of	 
sufficiency	comprising	moderation	reasonableness	self-immunity,	Network	building	comprising	
network	building	team	building	collaboration	building	relationships,	Ability	to	work	comprising	
creativity	motivation	decision	communication	problem	solving	and	Organization	comprising	
share	vision	corporate	culture	assignment	plannin	coaching	2.There	was	3	part	of	the	model	
for	developing	the	administrators’	 leadership	in	the	sufficiency	economy	schools.	1)	Four	
factor	of	administrators’	leadership.	Model	of	sufficiency,	Network	building,	Ability	to	work	
and	Organization.	2)	Five	principles	of	developing	the	administrators’	leadership,	Training	by	
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coaching,	Stake	holder	participation,	Enhance	the	learning	potential,	Adult	learning,	Social	
intelligence	 learning.	3)	Three	step	of	developing	 the	administrators’	 leadership	process,	
before	take	action,	take	action,	and	after	take	action.	Was	assessed	and	further	confirmed	
it	 appropriateness	 through	 the	 experts’	 interviews.	 The	 results	 revealed	 a	 high	 level	 of	 
appropriateness	and	possibilities	for	all	components.	3.	The	level	of	administrators’	leadership	
as	a	whole,	increased	more	than	the	pre-development	at	a.01	level	of	significance.

Keywords:	Model	for	Developing,Leadership,Administrators,Sufficiency	Economy	School

บทนำา
จากความสำาคัญของแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการจัดการศึกษา	
กระทรวงศึกษาธิการ	 จึงมีนโยบายให้มีการขับ
เคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงสูส่ถานศกึษา	 
โดยกำาหนดเป้าหมาย	 ระยะที่	 1	 ปี	 2550	 ให้
มีสถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างในการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ไม่ต่ำากว่า
จำานวน	 80	 แห่ง	 ระยะที่	 2	 ปี	 2551	 -	 2552	
พัฒนาและขยายสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างใน
การจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ทุกจังหวัด
เป็น	800	แห่ง	และระยะที่	3	ปี	2553	-	2554	
พัฒนาให้สถานศึกษาสามารถนำาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้	 ในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการ	 ที่เหมาะ
สมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาได้ครบทุก
แห่งทั่วประเทศ	 จากผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา	
ในปีงบประมาณ	 2550	 กระทรวง	 ศึกษาธิการ
ได้ดำาเนินการติดตามประเมินผลสถานศึกษาท่ี
ดำาเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี
ยงสู่สถานศึกษา	ที่สนใจสมัครเข้ารับการประเมิน	
จำานวน	 369	 แห่ง	 และมีสถานศึกษาที่ผ่านการ
คัดเลือกจำานวน	 135	 แห่ง	 ในปีงบประมาณ	

2551-2552	 มีสถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับ
การประเมินจำานวนทั้งสิ้น	 2,032	 แห่ง	 ผ่านการ
ประเมินเบื้องต้น	 1,606	 แห่ง	 และผ่านการคัด
เลือก	 จำานวน	 1,126	 แห่ง	 (ประกาศกระทรวง	
ศกึษาธกิาร.	2552)	และสำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 มีนโยบายขยายผลสถาน
ศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง	 “สถานศึกษาพอเพียง”	 โดย
เริ่มขยายผล	 ในปี	 2554-2556	 ให้ได้จำานวน	
9,999	แห่ง	ทำาให้ปัจจุบันมีสถานศึกษาพอเพียง	
ทุกระดับ	ทุกสังกัด	ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำานวน	
3,278	แหง่	จากขอ้มลูดงักลา่วพบว่าเปน็โรงเรยีน
ในสงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้
ฐานจำานวนทั้งสิ้น	3,014	แห่ง	และเป็นโรงเรียน
ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จำานวน	1,173	
แห่ง	แต่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเพียง	216	แห่ง
เท่านั้น	 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบ
สัดส่วนระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษากับโรงเรียน
ประถมศึกษาหรือสังกัดอื่น	 โรงเรียนมัธยมศึกษา
ให้ความสำาคัญ	 หรือผ่านการประเมินในจำานวนที่
น้อยมาก	 อาจด้วยความไม่พร้อม	 ขาดภาวะผู้นำา
ในการบริหารจัดการ	 บุคลากรในสถานศึกษา
ขาดความรู้	 ความเข้าใจ	 และความร่วมมือในการ
กำาหนดนโยบาย	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ภารกิจ	แผน
ปฏบิตักิาร	งานวิชาการ	งบประมาณ	บคุคล	บรหิาร
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ทั่วไป	และชุมชนสัมพันธ์	เป็นต้น

ภาวะผู้นำาเป็นส่ิงสำาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วย
เสริมสร้างประสิทธิภาพของโรงเรียนผู้นำาจึงต้อง
แสดงภาวะผู้นำาด้วยความมุ่งมั่น	 มีมนุษยสัมพันธ์
และความคิดสร้างสรรค์	 ยอมรับฟังความคิดเห็น
และยินดีช่วยเหลือผู้อื่น	 มีการกำาหนดโครงสร้าง
ขององค์การและระบบบริหารจัดการท่ีชัดเจน	
สนับสนนุใหผู้ต้ามเกดิกำาลงัใจ	มคีวามกระตอืรอืรน้
ในการทำางาน	รู้จักสร้างงาน	สร้างคนและทีมงาน	
สถานศกึษาไดร้บัการพัฒนาซึง่เกดิจากการมภีาวะ
ผู้นำาของผู้บริหารนั่นเอง

วัตถุประสงค์
1.	 เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำา	

สำาหรับผู้บริหารในสถานศึกษาพอเพียง	 สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	

2.	 เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้นำาสำาหรับผู้บริหารในสถานศึกษา
พอเพียง	 สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

3.	 เพื่อหาประสิทธิผลของรูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้นำาสำาหรับผู้บริหารในสถานศึกษา
พอเพียง	 สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มธัยมศกึษา	ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีพั่ฒนา
ขึ้น	

วิธีการวิจัย
การวิจัยคร้ังน้ี	 เป็นการวิจัยและพัฒนา	

(Research	 and	 Development)	 โดยใช้วิธี
เก็บข้อมูลแบบผสม	 (Mix	Method)	 ได้แก่	 การ
วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย	 (Documentary	
Analysis)	การสมัภาษณผ์ูท้รงคุณวฒิุ	(เพ่ือกำาหนด
องค์ประกอบภาวะผู้นำาสำาหรับผู้บริหารในสถาน

ศึกษาพอเพียง)	 การวิจัยสำารวจ	 (Survey	 Re-
search)	การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	 (เพื่อพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำา)	 และทดลองใช้รูป
แบบ	 จำานวน	 1	 โรงเรียน	 โดยดำาเนินการวิจัย	 3	
ระยะ	7	ขั้นตอน	ดังนี้

ระยะที่ 	 1	 การศึกษาองค์ประกอบ	
ประกอบด้วย	3	ขั้นตอน

ขัน้ตอนที	่1	การกำาหนดกรอบแนวคดิการ
วิจัย	โดยการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร	และงานวิจัย
ที่เกี่ยวกับ	แนวคิด	ทฤษฎีภาวะผู้นำา	องค์ประกอบ
ภาวะผู้นำา	และรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำา	 เพื่อ
ให้ได้องค์ประกอบรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำา

ขั้นตอนที่	 2	 การกำาหนดองค์ประกอบ
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำา	 โดยการสัมภาษณ์
ผูท้รงคณุวฒุ	ิผูว้จิยันำากรอบแนวคดิจากการดำาเนนิ
การในขั้นตอนที่	 1	 มาสร้างแบบสัมภาษณ์	 เพื่อ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	จำานวน	10	คน	โดยแบบ
สมัภาษณเ์ปน็แบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง	เพือ่
ให้ได้องค์ประกอบรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำา
สำาหรับผู้บริหารในสถานศึกษาพอเพียง

ขั้นตอนที่	3	การวิจัยสำารวจ	โดยการนำา
กรอบแนวคิดจากการดำาเนินการในข้ันตอนที่	
1	 และข้ันตอนที่	 2	 มาสร้างแบบสอบถามเพื่อ
สอบถามระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำา	 และรูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้นำาของผู้บริหาร	 โดยนำาไปใช้
กับประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสถานศึกษา
พอเพียง	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ปีการ
ศึกษา	 2555	 จำานวน	 364	 คน	 เพื่อให้ได้องค์
ประกอบรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาสำาหรับผู้
บริหารในสถานศึกษาพอเพียง	 สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา	ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ระยะที่	 2	 การสร้างและพัฒนารูปแบบ	
ประกอบด้วย	2	ขั้นตอน	
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ขั้นตอนท่ี	 4	 การสร้างและพัฒนารูป
แบบ	โดยนำาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยระยะ	ที่	1	มา
วิเคราะห์	สังเคราะห์	และเรียงลำาดับความสำาคัญ
จำาเป็น	 นำามาสร้างรูปแบบ	 เพื่อให้ได้รูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้นำาสำาหรับผู้บริหารในสถานศึกษา
พอเพียง	 สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา	ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขั้นตอนที่	5	การประเมินคุณภาพของรูป
แบบ	โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	จำานวน	10	
คน	เพื่อให้ได้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาสำาหรับ
ผู้บริหาร	ในสถานศึกษาพอเพียง	สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา	ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	และนำาไปทดลองใช้ในขั้นตอนต่อไป

ระยะที่	 3	 การทดลองใช้รูปแบบ	 โดย
การนำารูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น	 จากการวิจัยใน
ระยะที่	2	มาทดลองใช้กับสถานศึกษา	จำานวน	1	
โรงเรยีน	ทีไ่ดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง	(Purpo-
sive	Sampling)	ประกอบด้วย	2	ขั้นตอน

ขั้นตอนที่	 6	 การประเมินภาวะผู้นำาและ
พัฒนาการภาวะผู้นำา	 ดำาเนินการโดยให้ผู้บริหาร
ที่เข้าร่วมรับการพัฒนา	 ประเมินภาวะผู้นำาของ
ตนเอง	ด้วยแบบประเมินภาวะผู้นำาของผู้บริหารที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น	 โดยการประเมินก่อนการพัฒนา	
หลังการพัฒนา	 และประเมินติดตามผลหลังการ
พัฒนา	2	สัปดาห์

ขั้นตอนที่	7	การประเมินความพึงพอใจ
การใช้รูปแบบ	 ดำาเนินการโดยให้ผู้บริหารที่เข้า
ร่วมรับการพัฒนา	 ประเมินความพึงพอใจการใช้
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาสำาหรับผู้บริหารใน
สถานศึกษาพอเพียง	 ด้วยแบบประเมินความพึง
พอใจ	ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

ผลการวิจัย
1.	 ผลการศึกษารูปแบบ	พบว่า	 รูปแบบ

การพัฒนา	มี	3	ส่วนดังนี้	

สว่นที	่1	องคป์ระกอบภาวะผูน้ำาสำาหรบัผู้
บริหารในสถานศึกษาพอเพียง	มี	4	องค์ประกอบ
หลัก	และ	17	องค์ประกอบย่อย	ดังนี้	

1.1	 การเป็นแบบอย่างความพอเพียง	
(Model	 of	 Sufficiency)	 ประกอบด้วย	 1.1.1	
ความพอประมาณ	 (Moderation)	 มี	 5	 ตัวบ่งชี้	
ไดแ้ก	่1)	สรา้งความสามารถในการพึง่ตนเอง	ทาง
จิตใจ	สังคม	ทรัพยากรธรรมชาติ	เทคโนโลยีและ
ทางเศรษฐกิจ	 2)	 นำาปัจจัย	 พื้นฐานมาใช้ในการ
ดำาเนนิชวิีตอยา่งมคีวามสขุ	และพอเพยีงกบัตนเอง	
ครอบครัว	และชุมชน	3)	มีความซื่อสัตย์	โปร่งใส	
ตรงไปตรงมา	และซื่อตรงต่อเพื่อนร่วมงาน	4)	มี
ความมัน่คง	ทางอารมณ์	และเปน็คนมองโลกในแง่
ดี	 5)	 เป็นต้นแบบในเรื่องความประหยัดและช่วย
เหลือสังคม	1.1.2	ความมีเหตุผล	(Reasonable-
ness)	มี	5	ตัวบ่งชี้	 ได้แก่	1)	มีการน้อมนำาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำาเนิน
งาน	2)	มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด	 3)	 มีการใช้ความรู้	 ความรอบคอบและ
คุณธรรมประกอบการวางแผน	 และการตัดสินใจ	
4)	มีการดำาเนินชีวิตด้วยความอดทน	มีสติปัญญา	
และความรอบคอบ	5)	มีความสุขุมรอบคอบ	และ
ตดัสนิใจดว้ยเหตผุล	1.1.3	การมภีมูคิุม้กนัในตวัที่
ดี	(Self-Immunity)	มี	5	ตัวบ่งชี้	ได้แก่	1)	พัฒนา
บุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้พร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก	 2)	 สร้างความเข้มแข็ง
ให้เกิดข้ึนในโรงเรียน	 โดยความรอบรู้	 รอบคอบ	
และระมัดร.	 วัง	3)	พึ่งตนเอง	 เพื่อรองรับรับการ
เปลี่ยนแปลง	 ด้านวัตถุ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และ
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วฒันธรรมจากโลกภายนอก	4)	สามารถปรบัตวัให้
เขา้กบัสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงได้	5)	สรา้งสรรค์
พลังในเชิงบวก	 มีความสามัคคี	 มีการพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืน	

1.2	การสรา้งเครอืขา่ย	(Network	Build-
ing)	 ประกอบด้วย	 1.2.1	 การสร้างเครือข่าย	
(Network	Building)	มี	5	ตัวบ่งชี้	ได้แก่	1)	สร้าง
ข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กร	 หรือหน่วยงาน
ภายนอก	2)	สร้างความเข้าใจอันดี	เกิดความรู้สึก	
ความพอใจ	 และความรักใคร่	 จนเกิดความพึง
พอใจในการร่วมปฏิบัติงาน	 3)	 สร้างและพัฒนา
ความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่น	 4)	 สร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน	 องค์กรต่างๆ	 เพื่อบรรลุจุด
มุ่งหมายร่วมกัน	 5)	 พัฒนาความร่วมมือ	 ความ
เชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน	1.2.2	การสร้าง
ทีมงาน	(Team	building)	มี	5	ตัวบ่งชี้	ได้แก่	1)	
มีความ	 สามารถในการทำางานเป็นทีม	 2)	 มีการ
จัดร.	 ปแบบและระบบการทำางานที่ดี	 สนับสนุน
ให้มีการแสดงความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน	3)	เปิด
โอกาสให้ผู้ตามใช้ความสามารถในการทำางาน
ตามศักยภาพ	 4)	 มีความเป็นมิตรและเอื้ออาทร
ต่อเพื่อนร่วมงาน	5)	มีความเชื่อมั่นในการทำางาน
เป็นทีม	 ยอมรับศักยภาพของบุคคล	 1.2.3	 การ
สร้างความร่วมมือ	(Collaboration)	มี	5	ตัวบ่งชี้	
ได้แก	่1)	สรา้งแรงจงูใจและกระตุ้นสมาชิกใหม้กีาร
รวมตัวกันทำางาน	 2)	 เปิดโอกาสให้มีการส่ือสาร	
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้สมาชิกเข้าถึงได้ง่าย	 3)	
สร้างความรักความผูกพันและความไว้เนื้อเชื่อใจ
ระหวา่งกัน	4)	สรา้งความร่วมมอืระหวา่งผูบ้รหิาร	
ครู	และนักเรยีนในโรงเรียน	5)	มองโลกในแง่ดี	ยิม้
แย้มแจ่มใสอยู่เสมอ	1.2.4	การสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดี	(Building	relationships)	มี	5	ตัวบ่งชี้	ได้แก่	
1)	 ยอมรับในลักษณะส่วนตัวหรือลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละบุคคล	2)	ให้เกียรติและเคารพในคุณค่า
ของบุคคล	มีความเป็นมิตร	และเอื้ออาทรแก่ผู้อื่น	

3)	 เข้าใจในความรู้สึกของผู้อ่ืนเสมือนเราเป็นตัว
เขา	 4)	 มีความใจกว้างเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่	 ชื่นชมใน
เกียรติยศและความสำาเร็จของบุคคลอื่น	5)	แสดง
ความจริงใจและมีทัศนคติที่ดีต่อคนอื่น	

1.3	 ความสามารถในงาน	 (Ability	 to	
work)	 ประกอบด้วย	 1.3.1	 การมีความคิด
สร้างสรรค์	 (Creativity)	 มี	 5	 ตัวบ่งช้ี	 ได้แก่	 1)	
มีความสามารถในการคิด	 และทำาสิ่งแปลกใหม่	
เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่องค์กร	2)	กล้าคิด	
กล้าทำา	กล้าเขียน	และกล้าเสี่ยง	ทำาให้เกิดผลงาน	
3)	มีความคิดสร้างสรรค์	และคิดค้นสิ่งใหม่ๆ	อยู่
เสมอ	 4)	 ชอบคิดในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์	 ตัดสินใจ	
ลงมือทำา	มีความรับผิดชอบ	และมีความคาดหวัง
ท่ีจะสำาเร็จในระดับสูง	 5)	 นำาทัศนะความคิดเห็น
ที่แตกต่างกันมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิด
สิ่งต่างๆ	 ที่สร้างสรรค์	 1.3.2	 การสร้างแรงจูงใจ	
(Motivation)	มี	5	ตัวบ่งชี้	ได้แก่	1)	ใช้ทักษะและ
ความสามารถในการกระตุ้น	ชักนำา	โดยใช้แรงขับ	
และความปรารถนาท่ีจะให้ผู้อ่ืนได้รับความสำาเร็จ	
2)	กระตุ้นผู้ร่วมงานจนเกิดความเชี่ยวชาญในงาน
ทีย่ากและซบัซอ้น	3)	ใชแ้รงขบักระตุน้ใหผู้้ร่วมงาน
มีกำาลังใจไม่ท้อถอยเอาชนะอุปสรรคต่างๆ	 เพื่อ
ให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้	4)	ชมเชย	ยอมรับ	ให้
ความเปน็มติร	มคีวามเปน็ธรรม	และรว่มคดิร.	วม
ทำา	 5)	 ยกย่องสรรเสริญผู้ร่วมงาน	ด้วยการสร้าง
จิตสำานึกร่วมกัน	1.3.3	การตัดสินใจ	(Decision)	
มี	5	ตัวบ่งชี้	ได้แก่	1)	ใช้ความรู้ความสามารถและ
พิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด	2)	ตัดสินใจด้วยหลัก
เหตุผลเพื่อใช้เป็นแนวทาง	ในการปฏิบัติงาน	3)	ผู้
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำางาน	4)	
ใช้ความรู้	 ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบ
การตัดสินใจ	 5)	 มีความคิดเห็น	 และแสดงถึงค่า
นยิมเปน็ของตนเองอยา่งชดัเจน	1.3.4	การสือ่สาร
ที่ดี	(Communication)	มี	5	ตัวบ่งชี้	ได้แก่	1)	ใช้
ความรู้สามารถในการส่งหรือรับรู้ข่าวสารอย่าง
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หลากหลายวิธี	 2)	 มีความรู้ความสามารถ	 และ
ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการสร้างการสื่อสารที่
ดี	 3)	 สร้างโอกาสทำาให้การสื่อสารเป็นไปเพื่อ
การประชาสัมพันธ์	 และเผยแพร่ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์	 4)	 รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน	
ตามหลักประชาธิปไตย	5)	รู้จักผู้ตามและสื่อสาร
อยา่งมปีระสทิธผิล	1.3.5	การแกป้ญัหา	(Problem	
Solving)	มี	5	ตัวบ่งชี้	ได้แก่	1)	ใช้ความรู้	ความ
สามารถ	ทักษะ	และเทคนิคต่างๆ	ในการป้องกัน
และแก้ปัญหา	2)	การแก้ปัญหามีความเหมาะสม	
จบัประเดน็ถกูตอ้ง	และประเมนิคา่ดว้ยเหตผุล	3)	
ใช้กระบวนการแก้ปัญหา	 ได้แก่	 การระบุปัญหา	
วินิจฉัยสาเหตุ	ค้นหาทางเลือก	ตัดสินใจ	ทำาตาม
ข้อตกลง	 และประเมินผลการทำางาน4)	 มีความ
อยากรู้อยากเห็นและ	ความกล้าหาญ	เต็มใจที่จะ
รับความเสี่ยงและความผิดพลาด	5)	ชอบทดลอง	
และเสี่ยง	 โดยทำาให้เกิดความสำาเร็จ	 และเรียนรู้
จากข้อผิดพลาด	

1.4	 การนำาองค์กร	 (Organization)	
ประกอบด้วย	 1.4.1	 วิสัยทัศน์ร่วม	 (Share	 Vi-
sion)	 มี	 6	 ตัวบ่งชี้	 ได้แก่	 1)	 กำาหนดนโยบาย	
วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และเป้าหมายความสำาเร็จ	
ไว้อย่างชัดเจน	 2)	 มีความสามารถในการคาด
การณ์	 และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	 3)	 มีการกระ
ตุ้นให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันในองค์กร	 4)	 มีการ
กำาหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน	 ทันสมัย	 สามารถนำา
ไปสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นผลสำาเร็จ	 5)	 มีการ
แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์	 และกำาหนด	 ความคาด
หวังไว้สูง	 6)	 สร้างภาพอนาคตด้วยจินตนาการ
ที่น่าต่ืนเต้นเร้าใจ	 และ	 มีความเป็นไปได้สูง	
1.4.2	 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร	 (Corporate	 
Culture)	มี	5	ตัวบง่ช้ี	ได้แก	่1)	สนบัสนนุ	ใหม้กีาร
ทำางาน	เพือ่บรรลจุดุมุง่หมายร่วมกนั	2)	เสริมสร้าง
ขวญั	ใหก้ำาลงัใจ	ใหเ้กยีรต	ิและยอมรบัผลงานของ
คนอื่น	 3)	 เห็นคุณค่าและความสำาคัญในการอยู่

ร่วมกันของบุคลากรในโรงเรียน	4)	ยอมรับความ
สามารถ	และความคดิเหน็ทีแ่ตกตา่งกนัของเพือ่น
รว่มงาน	5)	มกีารยกยอ่งสรรเสรญิ	เหน็คณุคา่และ
ความสำาเร็จด้วยการสร้างจิตสำานึกร่วมกัน	 1.4.3	
การมอบหมายงาน	 (Assignment)	 มี	 5	 ตัวบ่ง
ชี้	ได้แก่	1)	มีการกำาหนดหน้าที่	ความรับผิดชอบ
ของผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา	 2)	 มีความรู้
เกี่ยวกับงานในหน้าที่	 และวิธีการมอบหมายงาน	
3)	มีความรู้ความเข้าใจในศักยภาพของผู้ร่วมงาน	 
4)	มคีวามสามารถ	และศลิปะในการมอบหมายงาน	
5)	 มีการมอบหมายหน้าท่ีและมอบอำานาจตัดสิน
ใจแก่ผู้ร่วมงาน	 1.4.4	 การวางแผน	 (Planning)	 
มี	 4	 ตัวบ่งชี้	 ได้แก่	 1)	 มีแผนการขับเคลื่อน
นโยบาย	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และเป้าหมายความ
สำาเร็จ	 2)	 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้องและนำาไปใช้อย่างจริงจัง	 3)	 ใช้ความรู้	
ความรอบคอบและคณุธรรมประกอบการวางแผน	 
4)	ใชว้ธิกีารบรหิารทีมี่ประสิทธภิาพ	มกีารวางแผน
และมีการร่วมมือจากทุกฝ่าย	1.4.5	การสอนงาน	
(Coaching)	มี	5	ตัวบ่งชี้	 ได้แก่	1)	มีความรู้ใน
ระบบงาน	และเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายในการทำางาน	
เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน	2)	มีความ
เต็มใจในการถ่ายทอดความรู้และการสอนงาน
แก่ผู้ร่วมงาน	 3)	 ให้คำาปรึกษาและคอยช่วยเหลือ
ระหว่างการปฏิบัติงาน	4)	ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้
ร่วมงานรู้จักคิดและลงมือทำาด้วยตนเอง	

ส่วนที่	 2	 หลักการพัฒนาภาวะผู้นำา	
ประกอบด้วย	 1)	 หลักการฝึกอบรมโดยการสอน
แนะ	2)	หลกัการฝกึอบรมแบบมสีว่นรว่ม	3)	หลกั
การเรียนรู้แบบช่วยเสริมศักยภาพ	 4)	 หลักการ
เรียนรู้ของผู้ใหญ่	 5)	 หลักการเรียนรู้ทางปัญญา
สังคม	

ส่วนที่	3	กระบวนการและวิธีการพัฒนา	
ประกอบด้วย	
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1.	 กระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำาสำาหรับ
ผู้บริหารในสถานศึกษาพอเพียง	มี	4	ขั้นตอนดังนี้	
1)	การประเมนิกอ่นการพัฒนา	2)	การดำาเนนิการ
พัฒนา	3)	การเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงาน	และ	
4)	การประเมินหลังการพัฒนา	

2.	 วิธีการพัฒนาภาวะผู้นำาสำาหรับผู้
บริหารในสถานศึกษาพอเพียง	มี	4	วิธี	 ดังนี้	 1)	
การศึกษาดูงาน	2)	การอบรมปฏิบัติการ	3)	การ
ฝึกปฏิบัติ	และ	4)	การศึกษาด้วยตนเอง

2.	 ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบ	 
องค์ประกอบของรูปแบบมีดังนี้	

1.	หลักการของรูปแบบ	ประกอบด้วย	1)	
หลักการฝึกอบรมโดยการสอนแนะ	 2)	 หลักการ
ฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม	 3)	 หลักการเรียนรู้แบบ
ช่วยเสริมศักยภาพ	 4)	 หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่	
5)	หลักการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม	

2 . 	 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ	 เพื่ อ	 
1)	 พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำา
สำาหรับผู้บริหารในสถานศึกษาพอเพียง	2)	สร้าง
ความตระหนกัและเจตคติในการพัฒนา	ภาวะผูน้ำา
สำาหรับผู้บริหารในสถานศึกษาพอเพียง	 และ	 3)	
พฒันาพฤติกรรมและทกัษะด้านภาวะผูน้ำาสำาหรบั
ผู้บริหารในสถานศึกษาพอเพียง	

3.	 เนื้อหาของรูปแบบ	 ประกอบด้วย	 
1)	การเป็นแบบอย่างความพอเพียง	2)	การสร้าง
เครอืขา่ย	3)	ความสามารถในงาน	และ	4)	การนำา
องค์กร	

4.	 กระบวนการของรูปแบบ	มี	 3	 ระยะ
ดังนี้	

ระยะที่	1	ระยะก่อนปฏิบัติการ	ประเมิน
ภาวะผู้นำาสำาหรับผู้บริหารที่เข้าร่วมทดลองใช้รูป
แบบ	ก่อนการพัฒนา	จำานวน	4	ด้าน	84	ข้อ	

ระยะที่	2	ระยะปฏิบัติการ	มี	4	กิจกรรม	
ดังนี้	

กิจกรรมที่	1	ศึกษาดูงานสถานศึกษาพอ
เพียงต้นแบบ	 (ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง	โรงเรียนโพนทองวิทยายน	
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	
เขต	27)	

กิจกรรมที่	2	อบรมปฏิบัติการ	2	วัน	โดย
ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด	หลักการ	วิธีการพัฒนา	
โดยใช้วิธี	การบรรยาย	การอภิปราย	ชมวีดีทัศน์	วี
ซีดี	วีดีโอ	และการศึกษาเอกสารคู่มือการพัฒนาที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น	นำาเสนอตัวแบบการพัฒนา	เสนอ
แนะ	 และให้ข้อมูลป้อนกลับ	 สร้างแนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้นำาตนเอง	เป็นขั้นของการให้ความรู้
และฝกึการสร้างแนวทางเกีย่วกบัการพฒันาภาวะ
ผู้นำาตนเอง	

กจิกรรมที	่3	ฝกึปฏบิตั	ิโดยจดัใหผู้บ้รหิาร
เข้ารับการพัฒนาภาวะผู้นำา	 รายสัปดาห์ๆ	 ละ	 1	
ครั้ง	ครั้งละ	4	ชั่วโมง	เป็นเวลา	4	สัปดาห์	รวม	
16	ชั่วโมง	

กิจกรรมที่	 4	 ประเมินหลังการพัฒนา	
ประเมินภาวะผู้นำาสำาหรับผู้บริหารที่ เข้าร่วม
ทดลองใช้รูปแบบ	หลังการพัฒนา	จำานวน	4	ด้าน	
84	ข้อ	

ระยะที่	3	ระยะหลังปฏิบัติการ	ประเมิน
ติดตามผลภาวะผู้นำาสำาหรับผู้บริหารที่เข้าร่วม
ทดลองใช้รูปแบบ	 หลังการพัฒนา	 2	 สัปดาห์	
จำานวน	4	ด้าน	84	ข้อ	

3.	 ผลการทดลองใช้รูปแบบ	 ปรากฏผล
ดังนี้

1.	ผลการประเมนิภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิาร	
โดยรวม	 หลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำาสำาหรับผู้บริหารในสถานศึกษาพอเพียง	
สูงกว่าระดับภาวะผู้นำาของผู้บริหารก่อนการ
พัฒนาด้วยรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาสำาหรับผู้
บรหิารทีผู่วิ้จยัพฒันาขึน้	อยา่งมนียัสำาคัญทางสถติิ
ที่ระดับ	.01	ดังตาราง	1
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2.	 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้
รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารในสถาน

ศกึษาพอเพยีง	พบว่า	อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทกุองค์
ประกอบ	ดังตาราง	2

ตาราง 1	 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับภาวะผู้นำาของผู้บริหารก่อนและหลังการพัฒนา	 
องค์ประกอบภาวะผู้นำาสำาหรับผู้บริหาร	โดยรวม

การประเมินภาวะผู้นำาสำาหรับผู้บริหาร N=14 S.D. t Sig

ก่อนการพัฒนา 14 3.01
0.22 13.76 0.00หลังการพัฒนา 14 3.81

 

ตาราง 2	 ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการแปลผล	การประเมินความพึงพอใจ	โดยรวม

ข้อที่ รายการประเมิน
ความคิดเห็น

แปลผล
S

1 คู่มือการใช้รูปแบบ 4.55 0.58 มากที่สุด

2 คู่มือพัฒนา	ชุดที่	1	การเป็นแบบอย่าง	
ความพอเพียง

4.57 0.61 มากที่สุด

3 คู่มือพัฒนา	ชุดที่	2	การสร้างเครือข่าย 4.56 0.58 มากที่สุด

4 คู่มือพัฒนา	ชุดที่	3	ความสามารถในงาน 4.55 0.57 มากที่สุด

5 คู่มือพัฒนา	ชุดที่	4	การนำาองค์กร 4.55 4.59 มากที่สุด

เฉลี่ยรวม มากที่สุด

อภิปรายผล
1.	 ผลการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำา

สำาหรับผู้บริหารในสถานศึกษาพอเพียง	 สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ผลการวิจัยพบว่ามี	4	องค์
ประกอบหลกั	ดงันี	้1)	การเปน็แบบอย่างความพอ
เพียง	2)	การสร้างเครือข่าย	3)	ความสามารถใน

งาน	และ	4)	การนำาองคก์ร	ทัง้นีเ้นือ่งจากผูบ้รหิาร
ในสถานศกึษาพอเพยีงจะตอ้งแสดงพฤตกิรรมการ
มีวิสัยทัศน์มีความสามารถในการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน
สถานศึกษาพอเพียงและต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
ในด้านความพอประมาณ	 มีการตัดสินใจโดยใช้
หลักเหตุและผล	 สามารถจูงใจเพื่อนร่วมงานให้
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ดำาเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้	 สอดคล้องกับ
แนวคิดของ	Bass	&	Avolio	(1993:	114–122)	
ท่ีกล่าวว่า	 ผู้นำามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม	
โดยเปลีย่นแปลงความพยายาม	ของผูร้ว่มงานและ	
ผู้ตามให้สงูขึน้กว่าความพยายามทีค่าดหวงัในการ
พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่
ระดับที่สูงข้ึนและมีศักยภาพมากขึ้นทำาให้เกิดการ
ตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่มและ
ขององค์การจูงใจผู้ร่วมงานได้ไกลเกินกว่าความ
สนใจของพวกเขา	 ไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือ
สังคม	 ซ่ึงกระบวนการท่ีผู้นำามีอิทธิพลต่อผู้ร่วม
งานหรือผู้ตามและแนวคิดภาวะผู้นำาของ	Kouzes	
and	Posner	(2003:	134)	ที่กล่าวว่า	ผู้นำาเป็น
บุคคลสำาคัญและมีบทบาทที่โดดเด่นในการที่
จะนำาพาองค์การไปสู่เป้าหมายและมีผลต่อการ
ดำาเนินกจิกรรมกลุม่ผูน้ำาจึงมคีวามสำาคัญเปรยีบได้
กับหัวใจของกลุ่ม	เช่นเดียวกับ	Bennis,	Warren	
(อ้างถึงใน	Maurik.	2006:	11-261)	ที่กล่าวว่า
ผู้นำาต้องมีวิสัยทัศน์นำาทาง	 โดยผู้นำาจะรู้ชัดว่าตน
ต้องการทำาอะไรและต้องยืนหยัดอดทน	 มีความ
รู้สึกอันแรงกล้า	 ผู้นำาจะทำาให้คนอื่นมีความหวัง
และแรงบันดาลใจได้ด้วยการสื่อความรู้สึกอันแรง
กล้าออกไป	มีความซื่อตรง	ยอมรับในจุดแข็งและ
จดุออ่นของตนอย่างตรงไปตรงมา	รูจ้กัตนเอง	จาก
นั้นจึงสร้างตนเอง	ความซื่อตรงนี้เป็นรากฐานของ
ความเชื่อถือไว้วางใจและแนวคิดของของวิเชียร	
วิทยอุดม	 (2550:	 8-9)	 ที่กล่าวว่าองค์ประกอบ
ของภาวะผู้นำาท่ีมีประสิทธิภาพ	 มีองค์ประกอบ
สำาคัญ	4	อย่าง	 (Four-factor	 Theory)	ดังนี้	 1)	
Support	เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือและผลักดัน
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในองค์การมีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	 2)	 Interaction	
เปน็การตดิตอ่สงัสรรค์ระหวา่งกลุม่ของบคุคลทีอ่ยู่
ใต้บังคับบัญชาทำาให้สมาชิกในองค์การมีสัมพันธ์
ที่ดี	 และสร้างบรรยากาศที่ดีต่อกัน	 3)	 Goal	 
Emphasis	 เป็นการชักจูงหรือจูงใจให้ผู้ใต้บังคับ

บัญชาพยายามกระทำาหรือคำานึงถึงเป้าหมายของ
องค์การ	 ผลงานหรือความสำาเร็จขององค์การ	
4)	 Work	 Facilitation	 เป็นการพยายามทำาให้
กลุ่มบุคคลในองค์การทำางานให้บรรลุเป้าหมาย
ของกลุ่มและองค์การ	 โดยใช้วิธีการบริหารที่มี
ประสทิธภิาพ	มกีารวางแผนและมกีารรว่มมอืจาก
ทุกฝ่ายในองค์การและสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของประทีป	บินชัย	 (2546:	163-174)	ที่ศึกษา
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาตามแนวภาวะผู้นำา
พสิยัสมบูรณข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาในระดบัการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน	พบว่าผู้บริหารควรมีการพัฒนา
พฤติกรรมอันเป็นองค์ประกอบของภาวะผู้นำา
ตามแนวภาวะผู้นำาพิสัยสมบูรณ์	 จำานวน	 8	 องค์
ประกอบ	 องค์ประกอบที่ควรพิจารณาปรับเพิ่ม	
คือ	คุณลักษณะที่สร้างศรัทธาบารมี	พฤติกรรมที่
สรา้งศรทัธาบารม	ีการกระตุน้ใหใ้ชป้ญัญา	การให้
ความสำาคัญเป็นรายบุคคล	และการให้รางวัลตาม
สถานการณ์	 และผลการวิจัยของ	 กฤษดา	 ผ่อง
พิทยา	(2547:	169-187)	ที่ศึกษาการวิเคราะห์
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของคุณลักษณะ
ภาวะผู้นำาที่พึงประสงค์	พฤติกรรมภาวะผู้นำาที่พึง
ประสงค์	 และปัจจัยชีวสังคมของผู้บริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน	พบว่าองค์ประกอบคุณลักษณะ
ภาวะผู้นำาที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	 ประกอบด้วย	 บุคลิกภาพของผู้นำา	
ความรับผิดชอบต่องานของผู้นำา	 สมรรถวิสัยใน
การทำางานของผู้นำา	 เช่นเดียวกับ	 Fernandez	
(2002:	254-261)	ที่ศึกษารูปแบบภาวะผู้นำากับ
ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน:	 กรณีศึกษาภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงกับผลกระทบต่อผู้ร่วมงาน	
พบว่าผู้นำาที่มีประสิทธิภาพคือผู้นำา	 ที่มีวิสัยทัศน์	
มีความจริงใจ	 มีความซื่อสัตย์	 มีความสามารถ
กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย	
มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การนำาของตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
หน่วยงาน	 ความต้องการของผู้ร่วมงาน	 และตรง
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กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง	

2.	 ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้นำาของผู้บริหารในสถานศึกษา
พอเพียงสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ผลการ
วิจัยพบว่ากระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำาของผู้
บริหารในสถานศึกษาพอเพียง	 ประกอบด้วย	 3	
ระยะ	คอื	ระยะที	่1	ระยะกอ่นปฏิบตักิาร	ประเมนิ
ภาวะผู้นำาก่อนการพัฒนา	ระยะที่	2	ระยะปฏิบัติ
การ	มี	4	กิจกรรม	ดังนี้	กิจกรรมศึกษาดูงาน	1	
โรงเรียน	กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ	จำานวน	2	วัน	
กจิกรรมฝกึปฏบิติั	จำานวน	4	ครัง้	กจิกรรมประเมนิ
ภาวะผู้นำาหลังการพัฒนา	 ระยะที่	 3	 ระยะหลัง
ปฏิบัติการ	 ประเมินติดตามผลการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาของผู้บริหารในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง	
หลังปฏิบัติการในสถานศึกษา	 2	 สัปดาห์	 ทั้งนี้
เน่ืองจากผู้บริหารในสถานศึกษาพอเพียงมีภาระ
งานที่ต้องรับผิดชอบในการขับเคลื่อนจัดการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีงนัน้ตอ้งทำาอย่างเปน็ขัน้ตอน
กล่าวคือมีการใช้หลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนา	
มีการวางแผนนำาสู่การปฏิบัติการพัฒนาด้วยวิธี
การพัฒนาที่เน้นการปฏิบัติในสถานท่ีปฏิบัติงาน	
เช่น	วิธีศึกษาดูงาน	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	การ
เรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน	 สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ	 จรูญ	 มะลาดวง	 (2550:	 19-20)	 ที่
ศึกษาการพัฒนารูปแบบหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้สู่
เศรษฐกิจพอเพียง:	 กรณีศึกษาบ้านดอนมัน	 หมู่
ที่	 13	 ตำาบลขามเรียง	 อำาเภอกันทรวิชัย	 จังหวัด
มหาสารคาม	 พบว่า	 แนวทางการพัฒนารูปแบบ	
ประกอบด้วย	 การฝึกอบรมการศึกษาดูงาน	 และ
การลงมือปฏิบัติจริง	 ส่วนกระบวนการพัฒนา	
ประกอบด้วย	 การมีส่วนร่วม	 และการสร้างเครือ
ข่าย	 ผลการวิจัยของ	 ปริชาติ	 ชมชื่น	 (2555:	
112-113)	ทีศ่กึษารปูแบบการบรหิารงานวชิาการ

แบบมสีว่นรว่มของชมุชนท่ีมปีระสทิธผิล	ในสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา	 พบว่า	 องค์ประกอบของรูปแบบมี	 6	 ข้ัน
ตอน	ไดแ้ก	่หลกัการ	จดุมุง่หมาย	กลไกการดำาเนนิ
การ	การดำาเนินการ	การประเมินผล	และเงื่อนไข
ความสำาเร็จ	พิทยา	รักพรหม	(2555:	85-86)	ที่
ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหารการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของโรงเรยีน
มัธยมศึกษา	พบว่า	การประชุมอย่างเป็นทางการ	
การศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบมีอิทธิพลต่อ
การพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ

	 3.	 ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำาของผู้บริหารในสถานศึกษาพอเพียง	
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา	ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ผลการวิจัยพบว่ามีผล
การพัฒนาภาวะผู้นำาของผู้บริหารในสถานศึกษา
พอเพียง	 โดยเปรียบเทียบผลการประเมินภาวะ
ผู้นำาของผู้บริหารก่อนกับหลังการพัฒนา	 ผู้เข้า
รับการพัฒนามีภาวะผู้นำาโดยรวมหลังการพัฒนา
เพิ่มข้ึนก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	 .01	 และผลการประเมินติดตามผลหลัง
การพัฒนา	 ภาวะผู้นำาของผู้บริหารโดยรวมอยู่
ในระดับมาก	 ทั้งนี้เนื่องจากทุกคนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาภาวะผู้นำาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 ตลอดจนได้ศึกษา
ภาวะผู้นำาด้านการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและจากการไปศึกษาดูงาน
ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมรับการพัฒนาได้รับความรู้และ
ประสบการณ์	 ตลอดจนทักษะ	 เทคนิคการนำา
ไปประยุกต์ใช้ในการทำางานได้อย่างเหมาะสม	 
สอดคล้องกับ	 สอดคล้องกับ	 ผลการวิจัยของ	 
ปริชาต	ิชมชืน่	(2555:	112-113)	ทีศ่กึษารปูแบบ
การบรหิารงานวชิาการแบบมสีว่นรว่มของชมุชนที่
มีประสิทธิผล	 ในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 พบว่า	 ผู้มีส่วนร่วม 
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เป็นผู้ดำาเนินการปฏิบัติใน	 4	 ขั้นตอน	 คือ	 การ
วางแผน	การปฏิบัติ	 การสังเกต	และการสะท้อน
ผล	 และการศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบ 
ความสำาเร็จ	และเป็นต้นแบบในเรื่องนั้นๆ	

ข้อเสนอแนะ 
1.	ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย	

1.1	 ผู้บริหารหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ควรมีการนำารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาชองผู้
บริหารในสถานศึกษาพอเพียงไปใช้พัฒนาภาวะ
ผู้นำาในบริบทอื่นๆ	

1.2	 การเป็นแบบอย่างความพอเพียง	

การสร้างเครือข่าย	 ความสามารถในงาน	 และ
การนำาองค์กร	เป็นองค์ประกอบที่มีความต้องการ
และจำาเป็นต้องพัฒนาให้เกิด	 จึงใคร่ขอเสนอแนะ
ว่า	 หน่วยงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องควรนำาไป
พัฒนาภาวะผู้นำาให้แก่ผู้บริหารในสถานศึกษาอื่น	

2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1	 ควรสร้างและพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้นำาในบริบทอื่นๆ	

2.2	 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพด้านการ
พัฒนาภาวะผู้นำา

2.3	 ควรศึกษาวิจัยรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำาที่ส่งผลต่อคุณภาพของโรงเรียน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือ	 1)	 ศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษา	 2)	

สร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษา	 3)	 ประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำา
ครูอาชีวศึกษา	การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยใช้การเก็บข้อมูลแบบผสม	มีการดำาเนินการ	3	
ระยะ	คือ	ระยะที่	1	การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษา	กลุ่มตัวอย่าง	เป็น	ผู้บริหารและครู	
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา	ปีการศึกษา	2555	ในแขวงสะหวันนะเขต	สปป.ลาว	จำานวน	115	โรงเรียน	
จำาแนกเป็น	ผู้บริหาร	จำานวน	115	คน	ครู	จำานวน	230	คน	รวมจำานวน	345	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล	 เป็นแบบสอบถาม	 แบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระยะที่	2	การร่างและพัฒนารูปแบบ	ตรวจสอบ
ยืนยันโดยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	ระยะที่	3	ทดลองใช้ในวิทยาลัยไชยสมบัติเทคโนโลยี	แขวงสะหวันนะ
เขต	สปป.ลาวกลุม่ตวัอยา่ง	เปน็ผูบ้รหิารและครจูำานวน	25	คน	1.	องคป์ระกอบภาวะผูน้ำาครอูาชวีศึกษา	
มี	4	องค์ประกอบหลัก	ดังนี้องค์ประกอบที่	1	ความรู้ด้านวิชาการ	องค์ประกอบที่	2	ทักษะวิชาชีพองค์
ประกอบที่	3	ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบที่	4	บุคคลแห่งการเรียนรู้	2.รูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาครูอาชีวศึกษา	 สังกัดห้องการสภาที่ปรึกษาการศึกษาภาคเอกชน	 แขวงสะหวันนะเขต	 สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาวมกีระบวนการพัฒนา	4	ระยะ	คอื	ระยะที	่1	ศกึษาดงูานวทิยาลยัอาชวีศกึษา
ดีเด่นเพื่อศึกษาตัวแบบภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษาและประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน	ระยะที่	2	อบรมเชิง

1	 นักศึกษาระดับปริญญาเอก	สาขาภาวะผู้นำาทางการบริหารการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2,	3,	4	อาจารย์	ดร.	,	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1	 Ed.D.,	Condidate	in	Leadership	and	Educational	Administration,	Faculty	of	Education,	Sakon	Nakhon	Rajabaht	University
2,	3,	4	Lecturer	Dr.	,	Faculty	of	Education,	Sakon	Nakhon	Rajabaht	University



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 162 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2557

ปฏิบัติการ	2	วัน	ระยะที่	3	ระยะฝึกปฏิบัติจริง	เป็นกิจกรรมการพัฒนาภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษา	จำานวน	
2	สัปดาห์	สัปดาห์ละ	1	ครั้ง	ครั้งละ	6	ชั่วโมง	เป็นเวลา	12	ชั่วโมง	ระยะที่	4	ระยะติดตามผล	เป็นระยะ
การตดิตามผลการพัฒนาภาวะผูน้ำาครอูาชีวศกึษาหลงัฝกึปฏบิตัจิรงิ	1	สปัดาห	์3.	ประสทิธผิลของรปูแบบ
พบวา่	ระดบัภาวะผูน้ำาครอูาชีวศึกษาโดยรวมหลังการพฒันาสงูกว่าก่อนการพฒันาดว้ยรูปแบบการพฒันา
ภาวะผู้นำาครูอาชีวศกึษา	ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว	อยา่งมนียัสำาคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	.01

คำาสำาคัญ:	รูปแบบการพัฒนา,	ภาวะผู้นำาครูอาชีวะศึกษา

Abstract
The	 purposes	 of	 this	 research	 were:	 1)	 to	 examine	 components	 of	 vocational	

teacher	leadership	2)	to	construct	and	develop	a	model	for	vocational	teacher	leadership	 
development	3)	to	validate	a	model	for	vocational	teacher	leadership	development.	Research	
and	Development	used	 in	mixed	method,	There	was	divided	 into	 three	phases:	Phase	 I	
was	related	to	examining	components	of	vocational	teacher	leadership.	The	samples	were	
115	school	administrators	and	230	teachers	in	vocational	college	under	Private	Education	
Counsil	Office	in	Savannakhet	Province	LAO	PDR	in	the	2012	academic	year.	The	research	
instruments	were	a	set	of	5-point	scale	questionnaire.	The	statistics	used	in	analyzing	data	
were:	percentage,	mean	and	standard	deviation.	Phase	II	was	drafting	and	refining	a	model	
through	experts’	assessments.	The	interview	was	set	to	ensure	validity	of	the	drafted	model.	
Phrase	 III	 Model	 implementation	 was	 conducted	 in	 Xaysombat	 Technology	 CollegeThe	
findings	were	as	 follows:	1.The	 four	components	of	 vocational	 teacher	 leadership	were:	 
1)	Cognitive	Knowledge	2)	Technical	Skill	3)	A	Change	Agent	4)	Learning	Person	2.	The	refined	 
model	of	vocational	teacher	leadership	Development	under	Private	Education	Counsil	Office	
in	Savannakhet	Province	LAO	PDR	consisted	Four	stage	 Iwas	studied	of	outstanding	at	
the	modeling	in	Technical	college	stage	II	Two	days	workshop	stage	III	Training	to	develop	 
vocational	 teacher	 leadership,	 there	 were	 two	 week	 12	 hours	 using	 4	 handbooks	 
Stage	IVMonitoring	to	develop	vocational	Teacher	Leadership	after	trail	once	week3.	After	the	 
implementation,	 the	 vocational	 teachers	 reported	 their	 willingness	 in	 participating	 in	 all	 
activities.	The	level	of	vocational	teacher	leadership	of	participating	vocational	teachers	as	 
a	whole,	increased	more	than	the	pre-implementation	at	a.01	level	of	significance.

Keywords:	Model	for	development,	Vocational	teacher	leadership	
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บทนำา
สภาประชาชนแหง่ชาตลิาว	(2550:	2-8)	

สรุปปัญหาการจัดการอาชีวศึกษาในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 พบว่า	 จำานวนผู้
ที่สนใจเข้าเรียนในสายอาชีวศึกษาและอบรม
วิชาชีพมีน้อย	 เนื่องจากค่านิยมทางสังคมส่ง
เสริมการศึกษาสายสามัญในระดับชั้นสูงเพื่อเข้าสู่
การทำางานในภาครัฐ	 งานอาชีวศึกษาและอบรม
วชิาชพี	เปน็งานทีต่อ้งมกีารลงทนุมากและขาดนกั
วิชาการและครูอาจารย์สอนหลักสูตรอาชีวศึกษา
แบบต่อเน่ืองในระดับ	 ชั้นต้น	 ชั้นกลางและชั้น
สูง	 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ไม่เน้นผู้
เรียนเป็นสำาคัญ	 ครู-อาจารย์ส่วนใหญ่เป็นครูใหม่	
ขาดประสบการณ์และไม่ได้ผ่านการเรียนเป็นครู
หรือฝึกอบรมวิชาครูอาชีวศึกษามาก่อน	 สาเหตุ
ของปัญหาดังกล่าวเกิดจากประชาชนและเยาวชน
ในเขตชนบทผู้พิการ	 ผู้ด้อยโอกาสขาดโอกาสใน
การเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม	 เพราะมีฐานะ
ยากจนและอยู่ห่างไกลจากสถานที่เรียน	 ขาดการ
แนะแนววิชาชีพ	 ขาดการติดตามผู้เรียนหลังเรียน
จบและขาดการให้คำาปรึกษาอาชีพ	 เพ่ือเตรียม
เข้าสู่งานอย่างเป็นระบบและสาเหตุสำาคัญที่
ทำาให้การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาไม่ประสบ
ผลสำาเร็จก็คือคุณภาพของครูอาชีวศึกษาที่ขาด
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพเฉพาะ	 เพราะไม่เคย
ทำางานอยู่ในสถานประกอบการมาก่อน	ส่วนใหญ่
จะเป็นผู้จบจากโรงเรียนแล้วมาเป็นครูโดยไม่ผ่าน
การฝึกวิชาครูอาชีวศึกษาและขาดแรงจูงใจในการ
เป็นครูอาชีวศึกษา	 ขาดการพัฒนาตนเองในด้าน
คุณวุฒิและความรู้ในสาขาวิชาที่สอน	 ไม่มีระบบ
การประกันคุณภาพในสายอาชีวศึกษาและอบรม
วชิาชพีและขาดการกำากบัติดตามและประเมนิผลอ
ย่างเป็นระบบ	

จากสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นภาครัฐ
ได้ดำาเนินการแก้ไขปัญหาโดยการสร้างความเข้ม

แข็งให้สภาที่ปรึกษาอาชีวศึกษาแห่งชาติ	 (สอช.)	
เพื่อเป็นองค์กรที่สนับสนุนทางด้านวิชาการ	 เป็น
องค์การประสานงานการร่วมมือภาครัฐ-เอกชน	
ในการพัฒนาอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพให้
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคมของ
ประเทศ	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ
ครูโดยการกำาหนดมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู	 ให้ทุนการศึกษาในการพัฒนาตนเองทั้งด้าน
ความรู้และความสามารถในวิชาชีพพร้อมทั้งยก
ระดับคุณภาพผู้บริหาร	 ครู-อาจารย์และพนักงาน
ที่เกี่ยวข้อง	 (สภาประชาชนแห่งชาติลาว.	 2550:	
10)	โดยเน้นการผลิต	

พฒันาและอบรมบคุลากรคร	ูอาจารย	์นกั
วชิาการดา้นอาชวีศกึษาในระดบัตา่งๆ	ใหม้คีวามรู้
ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะ	ก้าวทันเทคโนโลยี	
พร้อมทั้ง	 มีความรู้และมีความสามารถในสาขา
วิชาชีพที่เรียนสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนา
ของประเทศและตอบสนองกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน	 มีพลานามัย	 มีคุณธรรม	 มีความ
กระตอืรอืรน้ในการทำางาน	มคีวามรักประเทศชาต	ิ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี	 สืบทอด	 อนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 (กระทรวงศึกษาธิการ.	 2550	
:	2)	

จากความเป็นมาและความสำาคัญของ
ปัญหาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว	 การพัฒนาบุคลากร	
เจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคเอกชนให้
มีคุณลักษณะ	 ความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ	
อย่างเป็นระบบ	 โดยการศึกษาวิเคราะห์บทบาท
คณุลกัษณะพฤตกิรรมและพฒันาบคุลากรไดอ้ยา่ง
เป็นรูปธรรมจะช่วยให้วิทยาลัยดำาเนินกิจกรรม
สนองตอบต่อนโยบายการพัฒนาการศึกษาอัน
หมายถึงการบรรลุเป้าหมายและนโยบายของการ
จัดการศึกษาในระดับชาติและใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษา
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ความมุ่งหมายการวิจัย
1.	เพื่อศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นำา

ครูอาชีวศึกษา	 สังกัดห้องการสภาที่ปรึกษาการ
ศกึษาภาคเอกชน	แขวงสะหวนันะเขต	สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

2.	 เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการ
พฒันาภาวะผูน้ำาครอูาชีวศึกษา	สงักดัหอ้งการสภา
ทีป่รึกษาการศกึษาภาคเอกชน	แขวงสะหวนันะเขต	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3.	 เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษา	 สังกัดห้องการสภาท่ี
ปรึกษาการศึกษาภาคเอกชน	แขวงสะหวันนะเขต	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วิธีการวิจัย
การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวิจยัและพัฒนาโดย

ใช้วธีิเก็บข้อมูลแบบผสม	(Mix	Method)	ได้แกก่าร
วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย	 (Documentary	
Analysis)	การวจิยัเชิงสำารวจ	(Survey	Research)	
และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	 (Interview)	 โดย
ดำาเนินการวิจัยเป็น	3	ระยะ	4	ขั้นตอน	ดังนี้

ระยะที่ 	 1	 การศึกษาองค์ประกอบ	
ประกอบด้วย	2	ขั้นตอน

ขั้นตอนที่	 1	 กำาหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย	 โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง	 (Documentary	Analysis)	กับแนวคิด	
ทฤษฎีและงานวิจัยในเรื่อง	 ภาวะผู้นำา	 รูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้นำา	 องค์ประกอบภาวะผู้นำาครู
อาชวีศึกษา	วธีิการพัฒนาภาวะผูน้ำาครอูาชีวศกึษา	

ขั้นตอนท่ี	 2	 การวิจัยเชิงสำารวจ	 โดย
การนำากรอบแนวคิดจากการวิเคราะห์เอกสาร	
เร่ือง	 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษา	
จากการดำาเนินการวิจัยในขั้นตอนที่	 1	 มาสร้าง

แบบสอบถามเพื่อสอบถามระดับพฤติกรรมหรือ
การปฏิบัติภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษาและรูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษาโดยนำาไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษา	
ในแขวงสะหวันนะเขต	 สปป.ลาว	 ในปีการศึกษา	
2555	จำานวน	345	คน	 เพื่อให้ได้องค์ประกอบ
ภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษาและวิธีการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาครูอาชีวศึกษา	

ระยะที่	2	การร่างและพัฒนารูปแบบ	

ขั้นตอนที่	 3	 การร่างและพัฒนารูปแบบ	
โดยการนำากรอบจากการวจิยัทีไ่ดจ้ากระยะที	่1	มา
รา่งเปน็รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาครอูาชวีศกึษา	
และทำาการยืนยันรูปแบบโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรง
คุณวุฒิ	จำานวน	10	คน	

ระยะที่	3	การทดลองใช้รูปแบบ	

ขั้นตอนที่	 4	 ทดลองใช้	 โดยการนำารูป
แบบการพัฒนาภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษา	 จาก
การดำาเนินการวิจัยในระยะที่	 2	 มาทดลองใช้ใน
วิทยาลัยไชยสมบัติเทคโนโลยี	 แขวงสะหวันนะ
เขต	 สปป.ลาวที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	
(Purposive	Sampling)	

ผลการวิจัย
จากการวิจยัครัง้นี	้สรปุผลการวิจยัไดด้งัน้ี

1.	ผลการศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาครูอาชีวศึกษา	พบว่าองค์ประกอบภาวะผู้นำา
ครูอาชีวศึกษา	 มี	 4	 องค์ประกอบหลัก	 จำานวน	
32	ตัวบ่งชี้	ดังนี้

1.	องค์ประกอบที่	1	ความรู้ด้านวิชาการ

1.1	 ปรับปรุงการสอนโดยเรียนรู้วิธีการ
และเทคนิคต่างๆ	ของการสอน

1.2	 เลือกวิธีสอนที่ตรงกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการสอน
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1.3	 วางแผนการสอนอย่างหลากหลาย
และพัฒนาวิธีสอนอย่างต่อเนื่อง

1.4	ส่งเสรมิผูเ้รยีนใหแ้สวงหาความรูจ้าก
สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	

1.5	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทั้งด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมเป็น
สำาคัญ

1.6	 เสริมสร้างบรรยากาศของความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและผู้เรียน
กับผู้เรียน

1.7สนับสนุนให้มีสื่อการสอนที่เพียงพอ
และมีคุณภาพ

1.8	 ส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียน

2.	องค์ประกอบที่	2	ทักษะวิชาชีพ

2.1	 มีความสามารถในการวางแผนการ
เรียนการสอน	

2.2	 มีความสามารถในการกระตุ้นจูงใจ
ผู้เรียน	

2.3มีความสามารถในการเลือก	 การใช้
อุปกรณ์การสอนและใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว	

2.4	 มีความสามารถที่จะสาธิตให้ผู้เรียน
เป็นตัวอย่างได้	

2.5	สามารถใหค้ำาแนะนำาและแนวทางใน
การปฏิบัติงาน	

2.6	มีทักษะในการใช้เครื่องมือ	อุปกรณ์
และวัสดุ

2.7	มีความสามารถในการซอ่มและบำารงุ
รักษาเครื่องมืออุปกรณ์

2.8	 มีความสามารถเลือกใช้เทคนิควิธี
การที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน	

2.9	 สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎี

มาใช้ในงานปฏิบัติได้	

2.10	สามารถแกป้ญัหาขณะทำาการสอน
และปฏิบัติงานได้ดี	

2.11	 มีความสามารถในการประเมินค่า
ใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน

3.	องคป์ระกอบที	่3	ผูน้ำาการเปลีย่นแปลง

3.1	 มีความรู้ในวิชาชีพและเหตุการณ์
ปัจจุบัน	

3.2	 มีความคิดร.	 เริ่มการปฏิบัติสู่การ
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น

3.3	กล้าตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของส่วน
รวม	

3.4	มคีวามอดทนอดกลัน้ตอ่สถานการณ์
ต่างๆ	เพื่อให้งานสำาเร็จลุล่วง	

3.5	มีการวางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์	

3.6	เป็นที่รักและศรัทธาของผู้ร่วมงาน

4.	องคป์ระกอบที	่4	บคุคลแหง่การเรยีนรู้

4 .1 	 มีการ เ รียนรู้ และแลกเป ล่ียน
ประสบการณ์กับเพื่อนร่วมงาน

4.2	 ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ	 
อยู่เสมอ	

4.3	พฒันาความรูค้วามสามารถอยูเ่สมอ

4.4	แสวงหาโอกาสในการทำางานๆ	เพื่อ
ให้งานสำาเร็จตามเป้าหมาย	

4.5	 มีความสามารถในการแก้ปัญหา
ต่างๆ	ได้ดี

4 .6 	 มีทั กษะในการ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.7	มทีกัษะการจดัการและใชค้วามรูเ้พือ่
การดำาเนินชีวิต

ผลการศึกษาวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำา
ครูอาชีวศึกษา	 กรณีศึกษาวิทยาลัยไชยสมบัติ
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เทคโนโลยี	 แขวงสะหวันนะเขต	สปป.ลาว	พบว่า	
มีวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษา	 จำานวน	
6	วิธี	ดังนี้	1)	การฝึกฝนด้วยตนเอง	2)	การสร้าง
ประสบการณ์	 3)	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
กลุ่ม	4)	การฝึกอบรม	5)	การศึกษาดูงาน	6)	การ
ฝึกปฏิบัติจริง

2.	 ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษา	

2.1	องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษาประกอบด้วย

2.1.1	หลักการของรูปแบบ

2.1.2	วัตถุประสงค์ของรูปแบบ

2.1.3	เนื้อหาของรูปแบบ

2.1.4	กระบวนการของรูปแบบ

2.2	กระบวนการรูปแบบ	มีกระบวนการ
พัฒนา	4	ระยะ	คือ	

ก ระบวนการพัฒนาภาวะผู้ นำ า ค รู
อาชีวศึกษา	แบ่งออกเป็น	4	ระยะ	ดังนี้

ระยะที	่1	ศกึษาดงูานวทิยาลยัอาชวีศกึษา
ดีเด่น	 (Best	 Practice)	 เพื่อศึกษาตัวแบบภาวะ
ผู้นำาครูอาชีวศึกษาและเพ่ิมพูนประสบการณ์
ในการพัฒนาภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษาของครู
อาชีวศึกษา	 ในสปป.ลาว	 และประชุมสรุปผลการ
ศึกษาดูงาน

ระยะที่	 2	 อบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้ม	
2	วัน	โดยกำาหนดเป็นกิจกรรม	ดังนี้	1)	กิจกรรม
สร้างปฏิสัมพันธ์	 2)	 สำารวจพฤติกรรมภาวะผู้นำา
ครอูาชวีศกึษาของตนเองประเมนิพฤตกิรรมภาวะ
ผู้นำาครูอาชีวศึกษา	 จำานวน	 4	 ด้าน	 ก่อนรับการ
ฝึกอบรม	3.	ฝึกอบรมในห้องใช้ระยะเวลา	2	วัน	

ระยะที่	 3	 ระยะฝึกปฏิบัติจริง	 เป็น
กิจกรรมการพัฒนาภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษาของ
ครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษารายสัปดาห์	 จำานวน	

2	สัปดาห์	 สัปดาห์ละ	1	ครั้ง	 ครั้งละ	6	 ชั่วโมง	
เป็นเวลา	12	ชั่วโมง	

ระยะที่	 4	 ระยะติดตามผล	 เป็นระยะ
การตดิตามผลการพฒันาภาวะผูน้ำาครอูาชวีศกึษา
หลังปฏิบัติการ	 1	 สัปดาห์	 โดยทำาแบบประเมิน
พฤติกรรมภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษาทั้ง	4	ด้าน

3.	 ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษาในวิทยาลัยไชยสมบัติ
เทคโนโลยี	 แขวงสะหวันนะเขต	 สปป.ลาว	 โดย
ทดลองใช้กับครูอาชีวศึกษาจำานวน25	 คน	 โดย
ใช้ผลการประเมิน	3	ระยะ	คือ	ประเมินก่อนการ
ทดลองโดยประเมินหลังสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติจริง
และประเมินติดตามผลหลังการทดลองใช้รูปแบบ	
1	 สัปดาห์	 พบว่าระยะที่	 1	 ก่อนการทดลองใช้
รูปแบบ	พบว่า	ภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษา	แขวงสะ
หวันนะเขต	 สปป.ลาว	 โดยรวมอยู่ในระดับน้อย	 
( =	 2.39)	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 การเป็น
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	( =	2.44)	และด้านที่มีค่า
เฉลี่ยต่ำาสุด	 คือ	 ความรู้ด้านวิชาการ	 ( =	 2.31)	
ระยะที่	2	การฝึกปฏิบัติจริง	พบว่า	ภาวะผู้นำาครู
อาชีวศกึษา	แขวงสะหวันนะเขต	สปป.ลาว	โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก	( =	3.98)	ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ	
คอื	ทกัษะวชิาชพี	( =	4.17)	และดา้นทีม่คีา่เฉลีย่
ต่ำาสุด	คือ	บุคคลแห่งการเรียนรู้	( =	3.87)	ระยะ
ท่ี	 3	 ติดตามผลหลังการทดลองใช้	 พบว่า	 ภาวะ
ผู้นำาครูอาชีวศึกษา	 แขวงสะหวันนะเขต	 สปป.
ลาว	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ( =	 4.37)	 ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	 ( =	
4.44)	และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดคือ	ความรู้ด้าน
วิชาการ	 ( =	4.31)	และผลการเปรียบเทียบการ
พัฒนาภาวะผู้นำาครูด้านอาชีวศึกษา	แขวงสะหวัน
นะเขต	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	
เพื่อหาประสิทธิผลของรูปแบบพบว่า	ระดับภาวะ
ผูน้ำาครอูาชวีศกึษาโดยรวมหลงัพฒันาสงูกวา่กอ่น
การพัฒนาด้วยรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาครู
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อาชีวศึกษา	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาองคป์ระกอบภาวะผูน้ำา

ครูอาชีวศึกษา 

ผลการวิจยัพบวา่	องค์ประกอบภาวะผูน้ำา
ครูอาชีวศึกษา	มี	4	องค์ประกอบหลัก	จำานวน	32	
ตัวบ่งชี้	ดังนี้องค์ประกอบที่	1	ความรู้ด้านวิชาการ	
องค์ประกอบที่	 2	 ทักษะวิชาชีพองค์ประกอบที่	
3	ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบที่	4	บุคคล
แห่งการเรียนรู้	 ทั้งนี้เนื่องจากภาวะผู้นำาครูเป็น
พฤติกรรมของครูที่แสดงออกถึงความสามารถ
ของครูในการดำาเนินงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
บุคคล	 ชุมชน	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กันทัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรยีนโดยปราศจาก
การช้ีนำาของผู้บริหารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	
กระตุ้นจูงใจเพื่อนร่วมงานในการพัฒนาผู้เรียน
และสถานศึกษา	 สอดคล้องกับแนวคิดกรมการ
สร้างครู	กระทรวงศึกษาธิการ	 (2554:	1	 -	12)	
ได้กำาหนดมาตรฐานครู	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านจรรยา
บรรณ	ด้านความรู้เกี่ยวกับผู้เรียน	ความรู้ด้านการ
สอนและยังมีผลการศึกษายืนยันว่าภาวะผู้นำาครู
เป็นพฤติกรรมการร่วมมือร่วมพลังกันของบุคคล
และชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยมีเป้าหมายเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน	 (Nussbuam–Beach.	 (2007)	
;Liethwood	and	Jantzi.	(2000)	นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ	ยนต์	ชุ่มจิต	 (2550)	 ;	
เปรือ่ง	กิจรัตนี	(2532)	;	วชัิย	แหวนเพชร	(2542)	
;	Baird	(1972)	;	Householder	(1988)	ที่กล่าว
ว่าคุณลักษณะของครูช่างมีองค์ประกอบสำาคัญ	
คือ	 เป็นผู้มีความรู้ดี	 มีทักษะความสามารถ	 มี
คณุธรรมและจริยธรรม	มคีวามอดทนในการปฏิบตัิ
งาน	เปน็ผู้ทรงความรูแ้ละมกีารศกึษา	มคีวามเปน็
ผู้นำา	บุคลิกลักษณะของช่างและครูผู้สอนงานช่าง

อุตสาหกรรมนั้น	 แตกต่างจากอาชีพอื่นก็คือต้อง
มีความกระตือรือร้นและฉับไวในการแก้ปัญหา
ต่างๆ	 ซึ่งก็นับเนื่องเป็นลักษณะหนึ่งของครูช่าง
และสอดคล้องกับแนวคิดของ	Wheatiey	(1977:	
1)	 ที่กล่าวถึง	 ครูอาชีวศึกษาที่มีสมรรถภาพสูง	
จะมีทักษะ	ทางด้านวิชาการ	วิชาชีพและมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพและสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 
ณฐัพงษ	์ไพจิตรธนโชต	ิ(2548:	210	-	212)	เรือ่ง	
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยีในกลุ่ม
โรงเรยีนจฬุาภรณราชวิทยาลยั	พบว่า	คณุลกัษณะ
ครชูา่งทีด่	ีมบีคุลกิภาพด	ีมคีวามเปน็ผูน้ำา	มคีวาม
รู้ด้านวิชาการและมีทักษะเชิงช่างและวิชาชีพที่ 
หลากหลาย	 วันไช	 ยงปันทม	 (2552:	 58	 -	
65)	 ที่ทำาการวิจัยเรื่อง	 แบบภาวะผู้นำาของ 
ผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาสมบรูณ	์สงักดัแผนก
ศึกษา	 ประจำานครหลวงเวียงจันทน์	 สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 พบว่า	 คุณลักษณะ
ของผู้บริหารมีความเป็นผู้นำาและมีบุคลิกภาพที่
ดีเช่นเดียวกับผลการวิจัยของพรมลือ	 แก้วคำาใจ	 
(2552:	 32	 -42)	 ที่พบว่าพฤติกรรมสำาคัญ
ของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์	
สังกัดแผนกศึกษา	 แขวงพงสาลี	 สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ต้องมีความเป็น
ผู้นำา	มีความรู้ทางวิชาการ	มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ	
นอกจากนีส้รุชยั	จึม่ม	ี(2554:	58	-	66)	ไดพ้ฒันา
ตัวบ่งชี้คุณภาพการปฏิบัติงานด้านการสอนของ
ครูผู้สอนช่วงชั้นที่	3	 -	4	พบว่า	คุณลักษณะของ
คร	ูตอ้งเปน็ผูม้คีวามรู้	มทีกัษะวชิาชพีและมคีวาม
เปน็ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงเปน็บคุคลแหง่การเรียนรู้

2. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษา

ผลการวิจัยพบว่า	 รูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษา	 สังกัดห้องการสภาท่ี
ปรึกษาการศึกษาภาคเอกชน	 ในแขวงสะหวันนะ
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เขต	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี
กระบวนการพัฒนา	4	ระยะ	คือ	ระยะที่	1	ศึกษา
ดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาดีเด่น	(Best	Practice)	
เพื่อศึกษาตัวแบบภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษาและ
เพิ่มพูนประสบการณ์ในการพัฒนาภาวะผู้นำาครู
อาชีวศึกษาของครูอาชีวศึกษา	 ในสปป.ลาว	 และ
ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน	 ระยะที่	 2	 อบรม
เชิงปฏิบัติการ	2	วัน	โดยกำาหนดเป็นกิจกรรมดังนี้	
1.	กิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์	2.	สำารวจพฤติกรรม
ภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษาของตนเองและประเมิน
พฤตกิรรมภาวะผูน้ำาครอูาชีวศกึษา	จำานวน	4	ด้าน	
ก่อนรับการอบรม	3.	อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระยะ
เวลา	 2	 วัน	 ระยะที่	 3	 ระยะฝึกปฏิบัติจริง	 เป็น
กิจกรรมการพัฒนาภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษาของ
ครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษารายสัปดาห์	 จำานวน	
2	สัปดาห์	 สัปดาห์ละ	1	ครั้ง	 ครั้งละ	6	 ชั่วโมง	
เป็นเวลา	 12	 ช่ัวโมง	 ระยะที่	 4	 ระยะติดตาม
ผลเป็นระยะการติดตามผลการพัฒนาภาวะผู้นำา
ครูอาชีวศึกษาหลังฝึกปฏิบัติจริง1	 สัปดาห์	 ทั้งนี้
เนื่องจากการพัฒนาภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษาซึ่งมี
ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาชีพต้องอาศัยทั้งความรู้ด้านวิชาการและ
วิชาชีพมีเทคนิควิธีสอนเป็นข้ันตอนดังน้ันต้อง
ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมวางแผน
พัฒนานำาสู่การปฏิบัติการพัฒนาด้วยวิธีการ
พัฒนาท่ีเน้นนำาสู่การปฏิบัติในสถานที่ปฏิบัติงาน	
เช่น	วิธีการศึกษาด้วยตนเองเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติ
งานการอบรมเมื่อดำาเนินการพัฒนาแล้วก็ร่วมกัน
ประเมินผลการพัฒนาสอดคล้องกับสำานักพัฒนา
ครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (2551:	
หน้า	 34)	 ที่กำาหนดกระบวนการพัฒนาผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงให้กับ	 ผู้บริหารการศึกษา	 ผู้บริหาร
สถานศึกษา	ครู	ศึกษานิเทศก์	และผู้เกี่ยวข้อง	มี
กระบวนการเปน็ขัน้ตอน	โดยมเีตรยีมความพรอ้ม	
โดยการกำาหนดสมรรถนะและประเมินความ
ต้องการพัฒนา	ฝึกอบรมแบบเข้ม	เรียนรู้ระหว่าง

การปฏิบัติงาน	 สัมมนาหลังการพัฒนา	 ประเมิน
ผลการพัฒนาเช่นเดียวกับ	ณรงค์วิทย์	 แสนทอง	
(2545)	และรุ่ง	แก้วแดง	(2545)	ที่กล่าวว่า	การ
พัฒนาภาวะผู้นำาครูนอกจากจะพัฒนาได้จากการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากร
ครูในสถานศึกษาแล้ว	 ยังสามารถเริ่มการพัฒนา
ได้ตั้งแต่ขณะที่เป็นนักศึกษาวิชาชีพครู	 เช่นเดียว
กับKetzenmeyer	and	Moller	(2001)	ได้กล่าว
ว่า	 การพัฒนาภาวะผู้นำาครูควรเริ่มในโปรแกรม
การศกึษาวชิาชพีครแูละประการสำาคญั	คอื	ตอ้งได้
เรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงานโดยใช้เวลาส่วนใหญ่
ในห้องเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม
และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	 ร่วมมือกันพัฒนาภาวะ
ผู้นำาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	อีกทั้ง	Glickman	et	
al	(1998)	;	Chrisman	(2005)	ไดเ้สนอโปรแกรม
การพัฒนาครูในระดับบูรณาการที่ให้ความสำาคัญ
กบัการฝกึปฏบิตัแิละภาวะผูน้ำา	เกดิไดจ้ากการฝกึ
ปฏบิตัริะหวา่งเพือ่น	ระบบสงัเกตการณส์อนซึง่กนั
และกัน	ทักษะการประชุม	การติดต่อสัมพันธ์ทาง
วิชาชีพ	 และฝึกปฏิบัติอย่างพอเหมาะสอดคล้อง
กบัผลการวจิยัของณฐัพงษ	์ไพจติรธนโชต	ิ(2548:	
210	 -	 212)	 เรื่อง	 รูปแบบการพัฒนาบุคลากร
ทางการสอนในกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารอาชพีและ
เทคโนโลยีในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	
พบว่า	วิธกีารพฒันาครูชา่งทีด่	ีใชวิ้ธกีารปฐมนิเทศ	
การอบรม	 การฝึกงานเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ	
และผลการวิจัยของ	 ทัศนีย์	 นาคุณทรง	 (2553:	
หน้า	 48	 -	 59)	 ที่พบว่า	 กระบวนการพัฒนา
บุคลากร	 ต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการและ
ดำาเนนิการพฒันาโดยใชห้ลกัสตูรการฝกึอบรมและ
การปฏิบัติจริง

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาครูด้านอาชีวศึกษา	 แขวงสะหวันนะเขต	
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหา
ประสิทธิผลของรูปแบบพบว่า	ระดับภาวะผู้นำาครู
อาชีวศึกษาโดยรวมหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษาในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 สูงกว่าระดับภาวะ
ผู้นำาครูอาชีวศึกษาโดยรวมก่อนการพัฒนาด้วย
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษาใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 อย่างมี
นยัสำาคญัทางสถิติทีร่ะดับ	.01	ทัง้นีเ้น่ืองจาก	คณะ
ครูที่เข้าร่วมทดลองใช้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ภาวะผู้นำาทำาให้มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม
การพัฒนาภาวะผู้นำาอย่างต่อเนื่อง	 แสดงว่ารูป
แบบการพัฒนาภาวะผู้นำาอาชีวศึกษาดังกล่าว
สามารถใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำาได้จริงและ
สามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
ภาวะผู้นำาครอูาชีวศกึษาได้	สอดคลอ้งกบัหลกัการ
พฒันาครขูองสำานกังานเลขาธกิารครุสุภา	(2542)	
ที่ได้เสนอไว้ว่า	 การพัฒนาครูต้องยึดหลักการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม	 ดังนั้นการเลือกกิจกรรมการ
พฒันา	วธิกีารพฒันา	ระยะเวลาในการจดักจิกรรม
จึงเป็นไปตามความต้องการของผู้รับการพัฒนา	
ผู้วิจัยหรือผู้พัฒนาเป็นแต่เพียงผู้อำานวยความ
สะดวกและสนับสนุนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของการจดักจิกรรมพัฒนาแต่ละขัน้ตอนเทา่น้ัน	จงึ
ทำาใหค้รสูนใจเขา้รว่มกจิกรรมซ่ึงการดำาเนนิการดงั
กล่าวมีความแตกต่างจากการอบรมโดยทั่วๆ	 ไป
และผลการวิจัยของมานิตย์	นาคเมือง	(2551)	ที่
พบว่า	ครูมีความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะ
เนื่องจากผู้วิจัยได้เปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมใน
การพฒันาทีจ่ดัการพฒันาโดยหนว่ยงานตน้สงักดั
เป็นผู้จัดการทั้งหมดตั้งแต่หลักสูตร	 ระยะเวลา	
กิจกรรมและวิธีการ	

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่ได้สรุปและอภิปรายผล

มานั้น	ผู้วิจัยมีแนวคิดและข้อเสนอแนะเพื่อนำาผล
การวิจัยไปใช้	 เพื่อการพัฒนาและการทำาวิจัยครั้ง
ต่อไป	ดังนี้

1.	ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย	

1.1	จากผลการวจิยัทีพ่บวา่	องคป์ระกอบ
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษามี	 4	
องคป์ระกอบเปน็รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาครทูี่
สามารถใช้ได้จริง	จึงใคร่ขอเสนอแนะว่า	ผู้บริหาร
หรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารนำารปูแบบการ
พัฒนาภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษาไปใช้พัฒนาภาวะ
ผู้นำาครูอาชีวศึกษาในบริบทอื่นๆ	

1.2	จากผลการวิจัยทีพ่บว่า	กระบวนการ
พัฒนาภาวะผู้นำามี	4	ระยะ

ระยะที	่1	ศกึษาดงูานวิทยาลยัอาชีวศกึษา
ดเีดน่	(Best	Practice)	ระยะที	่2	อบรมเชงิปฏบิตัิ
การ	ระยะที	่3	ระยะฝกึปฏบิตัจิรงิ	ระยะที	่4	ระยะ
ติดตามผล	 ซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถนำาไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษา
ได้

2.	 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไป
ใช้	มีดังนี้	

2.1.	 ผู้บริหารและครูอาชีวศึกษาควรให้
ความสำาคัญกับการใช้รูปแบบการพัฒนาอย่าง
จริงจัง	 โดยการกระตุ้นส่งเสริมและประสานงาน
กับหน่วยงานและวิทยากรตามความต้องการของ
ผู้รับการพัฒนาในการจัดกิจกรรม

2.2	 ผู้รับการพัฒนาควรศึกษาและ
ทำาความเข้าใจเนื้อหาการพัฒนา	 หลักการพัฒนา
และกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำาให้เข้าใจ
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3.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป	

3.1	ควรมศีกึษาวจิยัเพ่ือสร้างและพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษาใน
บริบทอื่นๆ	

3.2	 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพด้านการ
พัฒนาภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอื่น

3.3	 ควรศึกษาวิจัยรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำาครูอาชีวศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
โรงเรียน
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การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กชั้นอนุบาล 
ปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน  
และการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ
The Comparison of the 1st year Kindergartens’ Creative 
Thinking Development by Using Brain-based Learning and 
Integration Learning.

อังคนางค์ สืบสำาราญ1, อภิราดี จันทร์แสง2, สุรศักดิ์ คำาคง3

Angkanang Suebsamran1, Apiradee Jansaeng2, Surasak Khamkhong3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ	(1)	เปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก

ชั้นอนุบาลปีที่	 1	ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานและการจัดประสบการณ์
แบบบูรณาการระหวา่งกอ่นและหลังเรยีน	(2)	เปรยีบเทยีบพฒันาการดา้นความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ชัน้
อนุบาลปท่ีี	1	ระหวา่งการจดัประสบการณต์ามแนวคดิโดยใชส้มองเปน็ฐานและการจดัประสบการณแ์บบ
บูรณาการ	กลุ่มตัวอย่างได้แก่	 เด็กชั้นอนุบาลปีที่	1	โรงเรียนบ้านโคกแสงและโรงเรียนบ้านอินทร์แปลง	
อำาเภอวานรนวิาส	สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร	เขต	3	ภาคเรยีนที	่2	ปกีารศกึษา	
2555	จำานวน	33	คน	จำาแนกเป็นกลุ่มทดลอง	1	จำานวน	16	คน	กลุ่มทดลอง	2	จำานวน	17	คน	ได้
มาโดยวธิกีารสุม่แบบกลุม่	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัไดแ้ก	่1)	แผนการจดัประสบการณ์ตามแนวคดิโดยใช้
สมองเป็นฐานและแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ	จำานวน	4	หน่วยการเรียนรู้	รูปแบบละ	20	
แผน	เวลา	20	ชั่วโมง	และ	2)	แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์	มีค่าความยาก	ตั้งแต่	0.30-0.35	มี
คา่อำานาจจำาแนก	ตัง้แต	่0.46-0.51	และมคีา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั	เทา่กบั	0.78	สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมุติฐานด้วย	t-test	
(Dependent	Samples)	และ	t-test	(Independent	Samples)	
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ผลการวิจัยปรากฏดังนี้	

เดก็ชัน้อนุบาลปทีี	่1	กลุม่ทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณต์ามแนวคดิโดยใชส้มองเปน็ฐานและกลุม่ที่
ไดรั้บการจัดประสบการณแ์บบบรูณาการ	มพัีฒนาการดา้นความคดิสรา้งสรรคห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน	
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 เด็กที่เรียนด้วยการจัดประสบการณ์ทั้งสองรูปแบบ	มีพัฒนาการ
ด้านความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนไม่แตกต่างกัน

คำาสำาคัญ:	 ความคิดสร้างสรรค์,	แนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน,	การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ

Abstract
The	purposes	of	this	study	were	(1)	to	compare	the	1st	year	kindergartens’	creative	

thinking	development	between	before	and	after	the	intervention	and	(2)	to	compare	the	1st 
year	kindergartens’	creative	thinking	development	between	who	learned	through	brain-based	
learning	and	 integration	 learning.	The	samples	were	33	1st	year	kindergarten	studying	 in	
an	academic	year	2012	at	Bankoksaeng	School	and	Baninplaeng	School,	Wanornniwas	
District,	the	office	of	Sakon	Nakhon	Primary	Educational	Service	Area	3.	The	samples	were	
divided	into	experimental	group	one	(16	students)	and	experimental	group	2	(17	students)	
collected	by	means	of	Cluster	Random	Sampling.	The	research	instruments	used	were	20	
lesson	plans	of	brain-based	learning	approach	and	20	lesson	plans	of	integration	learning	
approach	from	4	learning	units	with	20	hours,	2)	the	test	of	creative	thinking	assessment	
with	 the	difficulty	 ranging	between	0.30-0.35,	 the	discrimination	 value	at	0.46-0.51	and	
the	reliability	of	0.78.	The	statistics	used	 in	analyzing	data	were	basic	statistics	 including	 
percentage	mean,	standard	deviation,	t-test	(Dependent	Samples)	and	t-test	(Independent	
Samples).

The	results	of	this	research	indicated	as	follows:	

1.	The	1st	year	kindergartens’	creative	thinking	development	was	higher	after	learning	 
through	 brain-based	 learning	 approach	 and	 integration	 learning	 approach.	 There	 was	 
statistical	significant	difference	at	 .05.	2.	The	Students	 learned	through	both	approaches	
were	not	significantly	different	on	creative	thinking	development.

 

Keywords:	Creative	thinking,	Brain-based	learning,	Learning	integration
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บทนำา
ความคิดสร้างสรรค์เป็นพฤติกรรมที่มี

คุณค่าและมีความสำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับมนุษย์ที่
อยู่ในสังคมปัจจุบัน	 ผลจากความคิดสร้างสรรค์
ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 เพราะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์
จะเป็นผู้นำาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศชาติ	
บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทที่สำาคัญ
ที่สุดและเป็นที่ต้องการของสังคม	 ทำาให้มนุษย์
ต้องปรับตัว	 รู้จักคิดแก้ปัญหาต่างๆ	 เฉพาะหน้า
ได้อย่างรวดเร็วและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข	(วราภรณ์	รักวิจัย.	2540:	159)	
เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่สมองกำาลังเจริญเติบโตและ
เปลีย่นแปลงพฒันาไปอยา่งรวดเรว็และไมห่ยดุยัง้
เด็กวัยนี้มีโอกาสเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัส
ทั้งห้าได้ลงมือกระทำา	 ได้เคลื่อนไหว	สำารวจ	 เล่น	
สงัเกต	สบืคน้	ทดลอง	และคดิแกป้ญัหาด้วยตนเอง	
จงึจำาเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะต้องส่งเสรมิการจดัการเรยีน
รู้ท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองในแต่ละ
ช่วงวัย	 ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	(กัญนิกา	พราหมณ์พิทักษ์.	2551:	
19-21)	 การจัดประสบการณ์สำาหรับเด็กปฐมวัย	
อายุ	3-5	ปี	จะไม่จัดเป็นรายวิชา	แต่จะจัดในรูป
ของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น	 เพ่ือให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้ได้พัฒนา
ทัง้ทางดา้นรา่งกาย	ดา้นอารมณ	์จติใจ	ดา้นสงัคม	
และด้านสติปัญญา	 กิจกรรมที่จัดให้เด็กปฐมวัยมี	
6	 กิจกรรม	 คือ	 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ	
กิจกรรมสร้างสรรค์	กิจกรรมเสรี/การเล่นตามมุม	
กิจกรรมเสริมประสบการณ์	 กิจกรรมกลางแจ้ง	
และกิจกรรมเกมการศึกษา	

ผู้วิจัยมีความมุ่งหวังให้เด็กช้ันอนุบาลปี
ที่	 1	 มีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น
ด้วยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดโดยใช้สมอง
เป็นฐาน	 เปรียบเทียบกับการจัดประสบการณ์

แบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค	์ ว่ามีผล
ต่อพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กชั้น
อนุบาลปีที่	 1	 หรือไม่	 ซึ่งผลของการวิจัยจะเป็น
แนวทางสำาหรับครูในการจัดประสบการณ์ตาม
แนวคดิโดยใชส้มองเปน็ฐาน	เพือ่ใหเ้ดก็ชัน้อนบุาล
ปีที่	1	มีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น	
เป็นคนดี	 คนเก่ง	 และเป็นพลเมืองไทยที่สามารถ
เรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของตนเองและ
สังคม	สามารถสืบสานวัฒนธรรม	และสร้างสรรค์
สังคมไทยให้เป็นสังคมภูมิปัญญาได้อย่างเหมาะ
สมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	 ตลอดจน
สามารถมีส่วนรว่มในการพฒันาสงัคมให้ก้าวหน้า
ไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ต่อไป	

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความ

คดิสรา้งสรรคข์องเดก็ชัน้อนบุาลปทีี	่1	ทีไ่ดร้บัการ
จัดประสบการณ์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน
และการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการระหว่าง
ก่อนและหลังเรียน

2.	เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความ
คดิสร้างสรรคข์องเดก็ชัน้อนบุาลปท่ีี	1	ระหว่างการ
จัดประสบการณ์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน
และการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ

สมมติฐานของการวิจัย
เด็กชั้นอนุบาลปีที่	 1	 ที่ได้รับการจัด

ประสบการณต์ามแนวคดิโดยใชส้มองเปน็ฐานและ
การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการมีพัฒนาการ
ดา้นความคดิสรา้งสรรคห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน	
เด็กชั้นอนุบาลปีที่	1	ที่ได้รับการจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานมีพัฒนาการด้าน
ความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าเด็กชั้นอนุบาลปีที่	1	ที่
ได้รับการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ
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วิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร	เป็นเด็กชั้นอนุบาลปีที่	1	ภาค
เรียนที่	2	ปีการศึกษา	2555	ของกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษากุดเรือคำา	 สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร	 เขต	 3	 จำานวน	
165	คน	จาก	11	โรง	จำานวน	12	ห้อง

กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	เด็กชั้นอนุบาลปีที่	1	
โรงเรียนบ้านโคกแสง	จำานวน	16	คน	และเด็กชั้น
อนบุาลปท่ีี	1	โรงเรยีนบ้านอนิทรแ์ปลง	จำานวน	17	
คน	รวมทัง้หมด	33	คน	ซึง่ได้มาโดยวธีิการสุ่มแบบ
กลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

1.	ตัวแปรตน้	ไดแ้ก	่การจดัประสบการณ	์
จำาแนกได้	 2	 วิธี	 ได้แก่	 การจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน	 และการจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการ

2.	 ตัวแปรตาม	 ได้แก่	 พัฒนาการด้าน
ความคิดสร้างสรรค์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยมี	 2	 ชนิด	
ประกอบด้วย	 แผนการจัดประสบการณ์ตาม
แนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานและแผนการจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการ	 ช้ันอนุบาลปีที่	 1	
ครอบคลุมเนื้อหา	4	หน่วยการเรียนรู้	จำานวน	20	
แผน	แบบทดสอบวดัความคดิสรา้งสรรค์ตามกรอบ
แนวคดิของกิลฟอรด์และทอร์แรนซ	์เป็นแบบอตันัย	
จำานวน	4	ข้อ

การจัดกระทำาและการวิเคราะห์ข้อมูล

1.	การจัดกระทำาข้อมูล

1.1	 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ของคะแนนจากแบบทดสอบวัดความคิด
สรา้งสรรคแ์ละแบบประเมนิกจิกรรมการเรยีนของ

เดก็ทีจั่ดเกบ็กอ่นจดัประสบการณ	์ระหวา่งการจดั
ประสบการณ์และหลังจัดประสบการณ์การเรียนรู้

1.2	ดำาเนนิการบนัทกึและจดักลุม่คะแนน
จากแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์และแบบ
ประเมนิแตล่ะฉบบั	โดยจำาแนกตามประเดน็ขอ้มลู
แต่ละรายการ	ตามกรอบความมุ่งหมายการวิจัย

1.3	 ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เครื่องคิดคำานวณ	 และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตามลักษณะของข้อมูล	และวัตถุประสงค์ของการ
วิเคราะห์

1.4	 นำาผลการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละ
รายการไปบันทึกลงในเนื้อหารายงานการวิจัย
ตามกรอบความมุ่งหมายการวิจัยในบทท่ี	 4	 ของ
เอกสารรายงานการวิจัย

2.	การวิเคราะห์ข้อมูล

2.1	การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความ
คดิสรา้งสรรคข์องเดก็ชัน้อนบุาลปทีี	่1	ทีไ่ดร้บัการ
จัดประสบการณ์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน
และการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ	 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน	 โดยหาค่าเฉลี่ย	 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐาน	โดยใช้	
t	–test	(Dependent	Samples)	

2.2	การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์
หลังเรียนของเด็กชั้นอนุบาลปีที่	 1	 ระหว่างการ
จัดประสบการณ์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน
และการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ	 โดยหา
ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ
สมมตฐิาน	โดยใช้	t-test	(Independent	Samples)	

ผลการวิจัย
ผลการวิจัย	ปรากฏดังนี้

1.	เด็กชั้นอนุบาลปีที่	1	กลุ่มที่ได้รับการ
จัดประสบการณ์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน 
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และกลุ่มที่ ได้ รับการจัดประสบการณ์แบบ 
บูรณาการมีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ	.05

ตาราง 1	 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กช้ันอนุบาลปีท่ี	 1	 ท่ีได้รับการจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดโดยใช้สมองเปน็ฐานและการจดัประสบการณแ์บบบรูณาการ	ระหวา่งกอ่นเรยีน
และหลังเรียน

รูปแบบ รายการคะแนน คะแนน S.D. t p

สมองเป็นฐาน ความคิด
สร้างสรรค์
	(78	คะแนน)	

	ก่อนเรียน
50.13 2.94

15.61 .00หลังเรียน
63.06 3.45

แบบบูรณาการ ความคิด
สร้างสรรค์
	(78	คะแนน)	

ก่อนเรียน
51.35 1.80

12.35 .00หลังเรียน
62.65 3.50

2.	 เด็กชั้นอนุบาลปีท่ี	 1	 กลุ่มที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็น
ฐานและกลุ่มท่ีได้รับการจัดประสบการณ์แบบ

บูรณาการ	 มีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์
หลังเรียนไม่แตกต่างกัน

ตาราง 2	 การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่	1	ที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานและการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ	

รูปแบบ S t p

สมองเป็นฐาน 63.06 3.45 .34 .98
แบบบูรณาการ	

62.65 3.50
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้

ดังนี้

1.	 เด็กที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตาม
แนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานและเด็กที่ได้รับการ
จัดประสบการณ์แบบบูรณาการมีพัฒนาการ
ด้านความคิดสร้างสรรค์	 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	.05	สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของทิพวรรณ	 พานเข็ม	 (2550),	 
นิตยา	 กระชับกลาง	 (2551),	 เกียงลม	 จันทร์
งาม	 (2553),	 ทัศนีย์	 พรมมัชชะ	 (2553),	 
เดด็ดวง	ดา่นวนัดี	(2551)	ทีป่รากฏผลเช่นนีเ้นือ่ง
มาจากเดก็ทีไ่ด้รบัการจดัประสบการณต์ามแนวคิด
โดยใช้สมองเป็นฐานและการจัดประสบการณ์
แบบบูรณาการครูผู้สอนเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด
ได้ออกแบบได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง	
สนุกกับการเรียนและกิจกรรมที่ทำามีความหลาก
หลาย	 สอดคล้องกับความถนัด	 ความสามารถ	
ความต้องการ	 ความสนใจของผู้เรียน	 และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 ซ่ึง
กิจกรรมที่ครูนำามาออกแบบจะเป็นเรื่องราวใกล้
ตัวเด็กเชื่อมโยงกับสมองทั้งสองซีกโดยที่ผู้เรียนมี
โอกาสมีอิสระในการทำากิจกรรมที่เสริมสร้างการ
คดิในรปูแบบตา่งๆ	ท่ีท้าทายและลุม่ลกึ	ครอบคลมุ
ดา้นการคดิในเชงิตรรกะวเิคราะหไ์ตรต่รองและนำา
ไปสู่การคิดร.	 เริ่มในการออกแบบเพื่อนำาไปสู่การ
ปรับใช้ในสถานการณ์อื่นที่มีคุณภาพ	 จึงส่งผลให้
เด็กชั้นอนุบาลปีที่	1	ที่ได้รับการจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานและการจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการมีพัฒนาการด้าน
ความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และยังสอด
คล้องกับณัฐสุภางค์	 ยิ่งสง่า	 (2551:	65)	พบว่า	
นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
รูต้ามหลกัการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเปน็ฐานมผีลการ

อ่านจับใจความภาษาไทยและการคิดวิเคราะห์สูง
กว่านักเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามรปูแบบวัฎจักรการเรยีนรู้อยา่งมนียัสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ	.01

2.	 เด็กที่ ได้รับการจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานและการจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการมีพัฒนาการด้าน
ความคิดสร้างสรรค์หลังเรียน	 ไม่แตกต่างกัน	
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 ทัศนีย์	 ดีเลิศ	
(2551),	 รพีพรรณ	 ไสยาสน์	 (2554),	 ศศิโสภา	
แสงกมล	 (2553)	 ที่ปรากฏผลเช่นนี้เนื่องมาจาก
เดก็ทีไ่ดร้บัการจัดประสบการณต์ามแนวคดิโดยใช้
สมองเป็นฐานและการจัดประสบการณ์แบบบูรณ
าการต่างก็เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียน
เปน็สำาคญัโดยมุง่เนน้ให้ผูเ้รยีนมอีสิระในการเรยีน
รู้ทั้งกายและใจ	เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ริเริ่มลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง	 ได้เล่น	 ได้ทำางานและ
เรียนรู้ทั้งรายบุคคล	กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่	ได้ฝึก
พฒันาความคดิและไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิดว้ยตนเอง
อย่างเต็มศักยภาพ	อีกทั้งสอดคล้องกับสภาพชีวิต
จรงิของผูเ้รยีน	ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่สรปุความ
รู้และคิดออกแบบสำาหรับการนำาไปปรับใช้หรือ
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นได้อย่างเหมาะสม
และมีคุณค่า	 หากพิจารณาในแนวคิดพื้นฐานการ
จัดประสบการณ์แล้วจะเห็นได้ว่ากระบวนการจัด
ประสบการณ์ดังกล่าวมีความคล้ายหรือใกล้เคียง
กันค่อนข้างมาก	เพราะต่างก็จัดกิจกรรมที่ตรงกับ
ความถนัด	 ความต้องการ	 ความสนใจและความ
สามารถของผู้เรียน	 ซึ่งผู้เรียนได้แสดงออกตาม
ความถนัดของผู้เรียนเองและใช้กระบวนการเรียน
รูท้ีม่คีวามหลากหลายสอดคลอ้งกบัความสามารถ
ของสมองท้ังสองซีกประกอบกับการนำาแนวคิดดัง
กล่าวมาปรับใช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์ตามกรอบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	จึงช่วยให้กิจกรรมการ
จัดประสบการณ์สำาหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่	 1	 ที่
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เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มได้ปฏิบัติกิจกรรม
และแสดงออกในแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรมที่
คลา้ยกันและส่งผลใหเ้ด็กทัง้สองกลุม่มพัีฒนาการ
ด้านความคิดสร้างสรรค์หลังการจัดกิจกรรมหรือ
ประสบการณ์ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
1.	ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดโดย
ใช้สมองเป็นฐานและการจัดประสบการณ์แบบ
บูรณาการของเด็กช้ันอนุบาลปีที่	 1	 เพ่ือเปรียบ
เทียบความคิดสร้างสรรค์ครูควรหลีกเล่ียงการ
ชี้นำาผู้เรียนและพยายามให้อิสระในการคิด	 การ
แสดงออกหรือลงความเห็นแก่ผู้เรียนให้มากการ
จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ	 ควรให้อิสระใน
การเลือกเข้ากลุ่มด้วยตนเองตามความสนใจ	 ครู
ไม่ควรจัดหรือกำาหนดให้เพราะอาจจะส่งผลต่อ
การพฒันาความคิดสรา้งสรรค์ของเดก็ในภายหลงั

2.	ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

2.1	 ควรนำาแนวคิดการจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานไปประยุกต์หรือ
ปรับใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเด็กชั้นอื่น
ได้ตามความเหมาะสม

2.2	 ควรนำาแนวคิดการจัดประสบการณ์
ตามแนวคดิโดยใชส้มองเปน็ฐานไปศกึษาวจิยัรว่ม
กับตัวแปรอื่น	 เช่น	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	
การคิดแก้ปัญหา	 ความเชื่อมั่นในตนเอง	 ควรมี
การศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อ
พฒันาดา้นความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั	โดย
ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาควรศึกษาเปรียบ
เทยีบการจดัประสบการณต์ามแนวคดิโดยใช้สมอง
เป็นฐานและการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ
กับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดหรือรูปแบบ
อื่น	เช่น	การจัดประสบการณ์	ตามแนวคิดทฤษฎี
จิตปัญญาศึกษา	การจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
แบบไฮสโคป	การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน
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