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The collaborative model of health sciences students for  
enhancing global competency

I Ketut Widia1, Laiad Jamjan2 

Abstract
 Higher education is faced with the mission to contribute to form highly qualified  
graduates able to be good global citizens. This study aimed to develop the collaborative model 
of health sciences student / faculty through the exchange program, explore participants’ global 
competency and assess participants’ attitude among Thai and Indonesian higher institutes.The 
result disclosed the 3 inspirations of the collaboration model a) win/win philosophy b) open 
dialogue and c) always trust each other. Thai and Indonesian participants also created their 
competence to success of global competency in the high level with no difference between 
the 2 groups . All participants obtained their personal perspective, commented passionately  
about the hospitality of the host students, faculty members and communities. The findings  
strongly suggested that the exchanged experiences were beneficial and supportive  
for developing future career development for health sciences students. In addition they  
challenging the Roadmap for an ASEAN community 2009-2015 as well as expected scenarios 
in ASEAN in 2015 and their impacts to the Thai higher education system.

Keywords: collaborative model, health sciences students, student exchange, global  
competency
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Introduction
 At the beginning of the new century, 
there is an extraordinary demand for and 
a great diversification in higher education,  
as well as an increased awareness of its 
vital importance for socio-cultural and  
economic development, and for building the 
future, for which the younger generations 
will need to be equipped with new skills, 
knowledge and ideals. Higher education 
provided by universities or other institutions 
is faced with great challenges and difficulties  
related to financing, equity of conditions at 
access into and during the course of studies, 
improved staff development, skills-based 
training, enhancement and preservation of 
quality in teaching, research and services, 
relevance of programmers, employ ability of 
graduates, establishment of agreements of 
international co-operation. The core missions 
and values of higher education, in particular 
the mission to contribute to the sustainable 
development and improvement of society 
as a whole, should be preserved, reinforced 
and further expanded, namely, to educate 
highly qualified graduates and responsible  
citizens able to meet the needs of all  
sectors of human activity, by offering relevant 
competency, including professional training, 
which combine high-level knowledge and 
skills, using courses and content continually 
tailored to the present and future needs of 
society (UNESCO: 1998). 

 Competency is defined as ability,  
skill, experience, aptitude, capability  

(Webster dictionary) Consequently global 
competency are skills and expertise students 
should master to succeed in work and life in 
the 21st Century as they are global citizens 
arising from a number of efforts across the  
globe to define the essential knowledge,  
skills and dispositions needed for our  
increasingly information driven and  
technologically powered societies, 21st 

century learning proponents advocate an 
expanded set of educational goals, as in 
the Partnership for 21st Century skills or 21st 

Century learning. The movement as it is  
commonly known (Trilling: 2009) refers to  
a growing global movement to redefine  
the goals of education, to transform how 
learning is practiced each day, and to  
expand the range of measures of student 
achievement, all to meet the new demands 
of the 21st Century (Wikipedia.org).

 Global competency or 21st Century  
skills learned through whole curriculum, 
which is interdisciplinary, integrated,  
project-based, and more, include and are 
learned within a project-based curriculum 
by utilizing the seven survival skills promoted  
in the book, The Global Achievement  
Gap (Wagner: 2010 ). Critical Thinking 
and Problem Solving, Collaboration across  
Networks and Leading by Influence,  
Agility and Adaptability, Initiative and  
Entrepreneurialism, Effective Oral and  
Written Communication, Accessing and  
Analyzing Information, Curiosity and  
Imagination. Additionally more than 250 
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researchers across 60 institutions worldwide  
categorized 21st-century skills internationally  
into four broad categories 1) Ways of thinking 
; creativity, critical thinking, problem-solving, 
decision-making and learning 2) Ways of 
working ; communication and collaboration  
3) Tools for working; Information and  
communications technology (ICT) and  
information literacy 4) Skills for living in 
the world ; citizenship, life and career, and  
persona l  and soc ia l  respons i b i l i t y 
(http://atc21s.org/index.php/resources/ 
white-papers-request-form/). During  
t h e  a ca dem i c  y e a r s  2 0 0 7 - 2 010 ,  
Praboromarajchanok Institute under the 
supervision of the Ministry of Public Health, 
Thailand, the Boromarajonani College of 
Nursing Nopparat Vajira, the Association 
of Indonesian Nursing Education Centers  
(AINEC), and Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan  
Ba l i (STIKES Ba l i) , Indonesia have  
established a collaboration for a student/
faculty exchange program. This program has 
offered an opportunity for student nurses and 
faculty members in Thailand and Indonesia 
to expand their knowledge, global skills  
on health issues and to develop their  
mutual cultural sensitivity. Participants in 
this program have stayed in the partnering 
country for three weeks. Program participants  
were expected to show their leadership  
development, language ability, cultural 
activity involvement (e.g., classical dance, 
music, and ethnic food) and to share their 
knowledge on global health issues.

 The Boromarajonani College of 
Nursing Nopparat Vajira (BCN NV) BCN NV 
is named in honor of Her Royal Highness 
Princess Mother Boromarajonani. The college 
was established in 1931 as the first school of 
midwifery in Thailand, it became part to the 
BCN system in 1995. This college is one of  
29 nursing colleges authorized by the  
Praboromarajchanok Institute of Ministry of 
Public Health, Thailand. 

 BCN NV, an effectively small and 
beautiful nursing college, is a trendsetter  
in progressive teaching and learning  
methodologies. Serving as the Lighthouse 
Nursing College, students and faculty  
members develop humanistic and life-long  
learning skills. In 2001, BCN NV was  
affiliated with Kasetsart University, which 
has the same value of enhancing students to  
be of examples in order to benefit their  
motherland. It is offering a degree of  
Bachelor of Nursing Science (BNS) from 
KU. The highlights of academic are well 
known nationally and internationally ; It has  
rewarded as the Best-Practice of Nursing 
College (2006) accredited by The Office for 
National Education Standards and Quality 
Assessments (Public Organization) ONESQA. 
It also has received in National Awards  
for Student’s product of Nursing/Health  
Innovation, research partnership with  
Yamanashi Univers i ty ,Japan and is  
developing academic partnerships and 
cultural immersion with AINEC/ STIKES, 
Bali,Indonesia. Due to easy access to  
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information and technology, BCNNV’s image 
are based on three components: a) a Student 
centered College b) a College without Walls 
and c) an Inquiry-based College. 

 BCN Nopparat Vajira provides  
students with an excellent education to 
acquire knowledge for being future nursing 
leaders and to develop critical thinking skills 
and professional education making abilities.  
Students are surrounded by energetic and 
supportive peers and faculty members,  
received persona l and profess iona l  
guidance, as well as have outstanding  
clinical experiences.

 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali 
(STIKES Bali) STIKES Bali was founded in 1983 
under the name Vocational Nursing School. 
In 1995, it changed to Nursing Academy, and 
in 2005, it was upgraded into The Institute 
of Health Sciences Bali (STIKES Bali), which 
offers three study programs. STIKES Bali is one 
of the largest private health schools in Bali. 
This school has received official recognition 
from the government through the Minister  
of National Education, Professional  
Organization of Nursing, Midwifery and the 
recognition of the society of Bali or Indonesia  
as well. It is also recognized by many  
countries whose academics visited STIKES 
Bali. Our educational objectives are  
providing professional health practitioners, 
strengthening the faculty member based  
on professional ethics and having global 
knowledge in implementing education,  
research and community services. It is also 

becoming and agent for health science and 
technology change. Its vision is to provide 
international competency in producing  
professional health practitioners. There are 
three study Programs in STIKES Bali, (Diploma 
3 of Nursing, Bachelor Degree in Nursing  
and Diploma 3 of Midwifery. The number 
of students is 1,763 students, with a male 
and female student ratio of 1:7. STIKES Bali  
students come from various provinces in  
Indonesia. Students are actively carrying out 
various activities, both academic and non 
academic activities such as scientific, social, 
cultural, religious, and others. One academic  
and non academic activity that is very  
interesting is an activity named Students and 
Lecturers Exchange Program between STIKES 
Bali with several schools abroad such as  
Praboromarajchanok Institute,Thailand,  
as well as Curtin University of Technology-
Australia. 

 Research activities are also of  
particular concern in STIKES Bali. The  
lecturers are racing to do research, at local, 
national and international levels. Results have 
been expected to be one solution to address 
the particular health problems faced by  
communities in Bali and in Indonesia.  
Lectu rers t ry to combine resea rch  
activities with social activities in the  
community. They have a lot of places  
associated with the research community 
and social activities in Balinese society.  
The lecturers and students usually come  
together into communities in order to carry 
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out these activities.

 

Objective of the study
 1. To develop the collaborative model 
of health sciences student / faculty through 
exchange program

 2. To explore participants’ global 
competency following the program.

 3. To assess participants’ attitude to 
the program.

R e s e a r c h  d e s i g n  a n d  
methodology
 The population and samples were 
health science students and faculties from 
the Central College Network 1, at the 5 
nursing colleges ; BCN Nopparat Vajira, BCN 
Bangkok, BCN Nontaburi, BCN Chonburi, 
Prapokloa Nursing College Chantaburi and 
Sirinthorn Public Health College Chonburi, 
They amount compose together 41students 
and 16 faculties. STIKES Bali, Indonesia had 
health science students from 3 programs; 
nursing (4 yrs BNS), nursing (3 yrs Diploma ) 
and midwifery (3 yrs Diploma). That amount 
40 students and 8 faculties. They were the 
participants of the student /faculty exchange 
program during the academic year of 2008-
2010.

Research design
 This study was a single group design 
using qualitative method by content analysis 

for collaborative model and participants’ at-
titude to the program, quantitative method 
for explore participants’ global competency. 
Statistic analysis was independent t-test.

Research Procedure
 The 3 steps of study were carried 
out 1) Content analysis of all documents  
during the 4 yrs col laborat ion and  
ag reement between 2 countr ies 2)  
Questionnaires were conducted with the 
105 participants. 71 respondents returned it 
3) Content analysis for participants’ attitude  
to the program. The tool for collecting  
quantitative data was questionnaire which 
included 3 parts; demographic, global  
competency (45 items of 5 level Likert scale) 
and complete final part by participants’  
opinion. A part of global competency was 
divided to ways of thinking (items 1-25  
creativity, critical thinking, problem-solving, 
decision-making and learning),ways of  
working (items 26-35),Tools for working 
(items 36-40) and Skills for living in the 
world (items 41-45). A questionnaire verified  
reliability from alike students at BCN NV by 
using Cronbach co-efficiency =.87

Findings
 1. The collaborative model of health 
sciences student/ faculty through exchange 
program obtained data from conducting all 
documents during the 4 yrs collaboration 
and agreement between 2 countries. The 
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content analysis method was selected to 
analyze transcripts, including coding and 
categorizing the data, finding the primary 
patterns, and labeling themes in the data. 

To accomplish the research objective, the 
researcher searched for unique themes within 
broad aspects of collaboration. The principle 
of collaborative model is shown in figure 1 
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1) Way of thinking 

Chart 1.1 Total score for faculty and total score for all students:  
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Figure 1 The principle of collaborative model

 2. The exploration of participants’ 
global competency following the program. 
A comparative study of global competency 
between 2 groups. Thai and Indonesians from 
1) Ways of thinking 2) Ways of working items, 

3)Tools for working and 4) Skills for living in 
the world. The result revealed is shown in the 
following charts.

 1) Way of thinking

Chart 1.1 Total score for faculty and total score for all students: 

 status  N  Mean  Minimum  Maximum  Std. Deviation
   student  56  4.0325  3.40  4.64  .27412
   faculty  15  4.3387  3.24  5.00  .47854  
 Total  71  4.1054  3.24  5.00  .35490  
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Chart 1.2 Comparison between Indonesian -Thai students:

 Nationality  N  Mean  Std. Deviation  t  df  p
   Indonesian  22  4.0272  .34885  1.430  61  .158

   Thai  34  4.1568  .35393

      Average score ‘s way of thinking of 
Thai students was not significant difference 

from Indonesian students (t=1.430 p=.158) 
Independent t-test: pooled variance

Chart 1.3 Comparison between Indonesian-Thai students way of thinking separated each 

competency:

Competency    N  Mean  Std. Deviation  t  df  p
  Creativity  Indo  22  4.1895  .33648  .597  46*  .553   
 Thai  34  4.2414  .26392     
Critical thinking Indo  22  3.7263  .46289  1.297  24.492**  .207   
 Thai  34  3.8759  .24151     
Problem solving  Indo  22  3.9263  .50864  1.266 46*  .212
    Thai  34  4.0828  .34854
     Decision-making  Indo  22  4.0526  .33890        1.060  46*  .295 
 Thai  34  4.1862  .47489
Learning  Indo  22  3.8632  .44748  1.523  46*  .135   
 Thai  34  4.0414  .36008

      Ways of thinking ; Creativity, Critical 
Thinking, Problem Solving, Decision-making, 
Learning of Thai students were not significant 

difference from Indonesian students Level of 
significant < .05

 2) Way of working
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Chart 2.1 Total scores for faculty and total scores for all students: 

status  N  Mean  Minimum  Maximum  Std. Deviation
  student  56  4.1553  3.40  5.00  .38153  
faculty  15  4.2643  3.40  5.00  .54998  
Total  71  4.1803  3.40  5.00  .42341  

    Chart 2.2 Comparison between Indo -Thai students:

Competency  Country  N  Mean  Std. Deviation  t  df  p  
Way of Indo  22  4.1056  .47338  .639  26.535** .528

working    Thai  34  4.1862  .31704

 Way of working of Thai students was 
not significant difference from Indonesian 

students. Level of significant < .05 

 3) Tools for working 

Chart 3.1 Total scores for faculty and total scores for all students: 

      status  N  Mean  Minimum  Maximum  Std. Deviation
  student  56  3.9250  3.20  5.00  .44171

  faculty  15  3.9429  2.20  5.00  .74184  

Total  71  3.9290  2.20  5.00  .51737  

Chart 3.2 Comparison between Indonesian -Thai students:

Competency  Nationality  N  Mean  Std. Deviation  t  df  p  
Tool for Indo  22  4.0105  .47363  1.088  46  .282
working    Thai  34  3.8690  .41842

      Tool for working of Indonesian students  
is superior to the one of Thai students, but was 
not significant difference from Thai students. 

Level of significant < .05 

 3) Skills for living in the world
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Chart 4.1 Total scores for faculty and total scores for all students:

Status  N  Mean  Minimum  Maximum  Std. Deviation  
Student  56  4.4750  3.60  5.00  .40764

Faculty  15  4.5429  3.60  5.00  .41084  

Total  71  4.4903  3.60  5.00  .40598  

Chart 4.2 Comparison between Indonesian -Thai students:

Competency  Nationality N  Mean  Std. Deviation  t  df  p  
Skills for living Indo 22 4.4105  .36802  .885  46  .381

in the world  Thai 34  4.5172  .43266     

 Skills for living in the world of Thai 
student were not significant difference from 
Indonesian students. Level of significant < .05 

 3. Participants’ attitude to the  
program. To complete the research objective,  
the researcher searched for exclusive themes 
within wide aspects of attitude to the exchange  
program. The five themes emerged from  
the student/faculty ’opinion. It included a) 
professional experience b) English proficiency 
c) perceptions towards self and others d) 
influence of the program on the student’s 
personal development and e) cultural  
understanding 

Discussion and Conclusion 
 Overall, the exchange program 
has received positive supported from  
administrators of the 2 institutes. It has  

come up to the 3 inspirations of the  
collaboration model a) win/win philosophy 
b) open dialogue and c) always trust each 
other. Thai and Indonesian participants 
also created their competence to success of  
global competency in the high level with 
no difference between the 2 groups . All  
participants obtained their personal  
perspectives, commented passionately about 
the hospitality of the host students, faculty 
members and communities. The findings  
strongly suggested that the exchanged  
experiences were beneficial and supportive 
for developing future career development  
and learning cultural aspects of the host 
country. They also helps students and  
faculty to appreciate what it means to be 
different, this leading to the development of  
culturally sensitive nursing practice and 
teaching-learning process. 
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 Some challenges of this program point 
on the Roadmap for an ASEAN community 
2009-2015 (http://ASEAN Publication/book.
com/index.php) to create a knowledge based 
society, enhancing awareness of ASEAN to 
youths through education and activities, to 
build an ASEAN identity based on friendship  
and cooperation. Expected scenarios in 
ASEAN in 2015 have an impact on the Thai 
higher education system. The strategy strongly 
encourages higher education institutions to 
produce graduates of international quality 
who are equipped with professional skills, 
language skills and inter-cultural skills. To  
fulfill this ambition, the strategy calls for  

a reform of languages education, an  
additional student mobility program, which 
emphasizes on the credit transfer, and a  
cultural exchange program. (http://inter.mua.
go.th/main2/article.php?id=132Background)

 Implication ; participants of this 
study mentioned several benefits from the 
exchange program. The partnership policy for 
exchange should be continued. Both institutes 
should use the findings of this study to give 
potential participants a hand-on experience  
of the exchange program. It is more  
beneficial if students and faculties will be  
well prepared for further international  
experience. 
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่พฒันานิสติสาขาวิชาภาษาไทยชัน้ปทีี ่4 ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ
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ใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ ตามแนวคิดของ Kemmiss และ McTaggart ดำาเนินการพัฒนา 2 วงรอบ 
แต่ละวงรอบประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล โดยใช้กรอบกลยุทธ์
การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ และการนิเทศแบบกัลยาณมิตร กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำานวน 45 คน ประกอบด้วย ผู้
วิจัย และนิสิตสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4 จำานวน 44 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำานวน 46 คน ประกอบด้วย 
ครูวิชาภาษาไทย จำานวน 44 คน และผู้มีประสบการณ์ด้านวิจัยในชั้นเรียน จำานวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 35 ข้อ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต 
แบบประเมินเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน และแบบประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียน สถิตที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการตรวจสอบข้อมูลแบบหลายมิติ แล้วนำาเสนอผลการวิจัย
โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 

 ผลการวิจัย พบว่า หลังการดำาเนินการพัฒนาการวิจัยแล้วนิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.21) สามารถสำารวจและวิเคราะห์ปัญหา กำาหนดแนวทางในการแก้ปัญหา สามารถ
เขยีนเคา้โครงการวจัิย พฒันานวตักรรรมและนำาไปใช ้ตลอดจนสามารถเขยีนรายงานการวิจยัในชัน้เรยีน
ได้ เมื่อจบวงรอบที่ 1 แล้ว พบว่า รายงานมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก (  = 3.00 ถึง 3.64) 
เนื่องจากภาษาที่ใช้เขียนรายงานยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะบทที่ 4 และบทที่ 5 จึงได้ทำาการประชุมกลุ่ม
ผู้ร่วมวิจัยเพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยมติของการประชุมสะท้อนผลต้องการให้มีการดำาเนินการแก้ไขในวง

1 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 Assoc. Prof. Dr. Faculty of Education, Mahasarakham University.
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รอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศแบบกัลยาณมิตร แล้วพบว่า ผลงานการวิจัยมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด (  = 4.00 ถึง 4.60)

คำาสำาคัญ: วิจัยในชั้นเรียน การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ การนิเทศแบบกัลยาณมิตร 

Abstract
 This research aimed to develop the fourth year of Thai major’s students on classroom 
action research in order to develop understanding on the process of classroom action research,  
write proposal and work on 5 steps of the research. There were a survey and problem  
analytical in classroom, planning problems solving by using innovation, developing innovation, 
use the innovation in classroom, conclusion and write research report by using the process 
of Kemmis and McTaggart for 2 cycles. Each cycle composes of planning, action, observation 
and reflection. The strategies were learning by action and friendly supervision. The target 
group consisted of 45 people. There were the researcher and the research participants with 
44 people, fourth year Thai major’s students. The data, given by 44 school’s teachers and  
2 experts on action research. The instrument used were 35 examination items with 4  
choices, interviewing form, observation form, proposal evaluation form and the research  
report evaluation form. Statistics used was percentage, mean and analyzed the data by  
using Triangulation Technique. The research result was presented in the form of descriptive 
analysis.

 The research results found that after research procedure, the students’ knowledge in 
order to survey and analyze the problems, planning for problems solving, proposal writing, 
and developing innovation and had done classroom action until finishing writing the reports. 
All research reporting were found in to high moderate quality (  = 3.00 to 3.64) because the 
report writing was not completed, especially chapter 4 and 5. The meeting was set by the 
research team to reflect the problems. The result found that in the second cycle, the students 
needed friendly supervision strategies. After action, the research writing had met at high to 
the highest quality (  = 4.00 to 4.60) 

Keywords: Action Research, learned by action, friendly supervision
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บทนำา
 การวิจัยในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้สอนสามารถ
ทำาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการศึกษา
วเิคราะหปั์ญหา วางแผนแกไ้ขปญัหา เกบ็รวบรวม
ขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูอยา่งเปน็ระบบ สามารถ
ทำาการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาเพื่อนำาไปสู่
คุณภาพการเรียนรู้ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา 
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรม ทดลองนวัตกรรม
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลการใช้นวัตกรรม
น้ันๆ และให้ผู้สอนสามารถนำากระบวนการวิจัย
มาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการ
วิเคราะห์ปัญหาสร้างแนวทางเลือกในการแก้
ปัญหา ดำาเนินการตามแนวทางเลือกและสรุปผล
การแก้ปัญหาเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด 
(กรมวิชาการ, 2545: 9) โรงเรียนต้องดำาเนินการ
พัฒนาส่งเสริม และมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนใช้การวิจัย
เป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้นการวิจัยใน
ชั้นเรียน จึงไม่เพียงแต่เป็นกระบวนการที่น่าเชื่อ
ถือและเป็นระบบในการแสวงหาคำาตอบเท่านั้น 
แต่ยังเป็น การคิดค้นพัฒนาที่เน้นการแก้ปัญหา
ในสภาพการณ์ หรือบริบทของชั้นเรียน (ประวิต  
เอราวรรณ์, 2545: 3)

 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัปฏบิตักิาร ซึง่ผู้
วจัิยไดด้ำาเนินการพฒันานสิติเพือ่ให้มีความรูค้วาม
เข้าใจและสามารถปฏิบัติการทำาวิจัยในชั้นเรียนได้
โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการของ Kemmis 
และ McTagard 4 ขั้นตอน (ประวิต เอราวรรณ์, 
2545: 5) เนื่องจากนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษา
ไทย ยังขาดประสบการตรงในการทำาวิจัยในชั้น
เรียน มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการทำา
วิจัยในชั้นเรียนน้อย ยังขาดการกำากับดูแลให้คำา
ปรึกษาอย่างจริงจังในด้านการทำาวิจัย ในชั้นเรียน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำาให้ผู้วิจัยได้ดำาเนินการ
พฒันานิสติชัน้ปทีี ่4 สาขาวิชาภาษาไทย ใหม้คีวาม
รู ้ความเขา้ใจและตระหนกัถงึความสำาคญัของการ
วิจัยในชั้นเรียนสามารถทำาวิจัยในชั้นเรียนได้ถูก
ต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยมีความคาดหวังว่า
เมือ่นสิติไดร้บัความรูแ้ละประสบการณต์รงในการ
ดำาเนินการวิจัยในชั้นเรียนตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
เหมาะสมแล้วจะทำาให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ 
มีความมั่นใจในการทำาวิจัยในช้ันเรียนสามารถ
ทำาวิจัยในช้ันเรียนได้ และใช้กระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียนในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนนำาผลการวิจัยไป
ใชเ้ปน็ขอ้มลูสารสนเทศในการพฒันาและปรบัปรงุ
กระบวนการเรียนการสอนต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 เพื่อศึกษาผลการพัฒนานิสิตสาขาวิชา
ภาษาไทยชั้นปีที่ 4 ด้านความรู้ความเข้าใจในการ
ทำาวิจัยในชั้นเรียน สามารถเขียนเค้าโครงการวิจัย
และทำาวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmiss และ Mc-
Taggart ได้

วิธีการวิจัย
 กลุ่มผู้ร่วมวิจัยและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

 กลุ่มผู้ร่วมวิจัย และผู้ให้ข้อมูล เป็นนิสิต
สาขาวิชาภาษาไทยช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จำานวน 45 คน ประกอบด้วย ผู้วิจัย จำานวน 1 คน 
นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4 จำานวน 44 คน 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำานวน 46 คน ประกอบด้วย ครู
วิชาภาษาไท จำานวน 44 คน และผู้มีประสบการณ์
ด้านวิจัยในชั้นเรียน จำานวน 2 คน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. เครื่องมือและเทคนิควิธีที่ ใช้ตาม
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการของ Kemmiss และ 
McTaggart ประกอบด้วย

 1.1 แผนการอบรมให้ความรู้ ได้แก่ การ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติ และการนิเทศแบบกัลยณมิตร

 1.2 เครื่องมือท่ีใช้ตามกระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการ ได้แก่ 

  1 .2 .1  แบบสัมภาษณ์  แบบมี
โครงสร้างสำาหรับความสามารถในการทำาวิจัยใน
ชั้นเรียน 

  1.2.2 แบบสัมภาษณ์การนิเทศ เพื่อ
วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย

  1.2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมนิสิตใน
การทำาวิจัยในชั้นเรียน 

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้สำาหรับวัดความรู้ความ
สามารถเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนได้แก่

 2.1 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนก่อน-หลัง การเรียน
รู้สู่การปฏิบัติ จำานวน 35 ข้อ หาความตรงเชิง
เนือ้หา โดยการหาดชันคีวามสอดคลอ้ง (Index of  
item-objective Congruence: IOC) มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.67-1.00

 2.2 แบบประเมินเค้าโครงการวิจัย

 2.3 แบบประเมินรายงานการวิจัยในชั้น
เรียน

 การดำาเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการประยุกต์ใช้หลัก
การวิจัยแบบปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อ
พัฒนานิสิตสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4 ด้านการ
ทำาวิจัยในชั้นเรียน ตามแนวคิดของ Kemmis และ 
McTaggrat เป็นกระบวนการในการดำาเนินการ 
เรียกว่า วงจร PAOR ประกอบด้วยการวางแผน 

(Planning) การปฏิบัติตามแผน (Action) การ
สังเกตการณ์ (Observation) และการสะท้อนผล
การปฏิบัติการ (Reflection) ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล
จากการเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตั ิโดยการใชแ้บบสงัเกต
พฤติกรรมการทำาวิจัยในชั้นเรียน แบบสัมภาษณ์
กลุม่ผูร้ว่มวิจยั และแบบประเมนิคณุภาพของแผน 
แบบประเมินคุณภาพเค้าโครง แบบประเมินการ
เขียนรายงานการทำาวิจัยในชั้นเรียน มาตรวจให้
คะแนน เรียงลำาดับข้อมูล วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ 
และบนัทกึขอ้มลูตามกรอบการศกึษาคน้คว้า ดงันี้

 1. การเรยีนรูสู้ก่ารปฏิบตั ิจะเกบ็รวบรวม
ข้อมูลโดย

 1.1 ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้นเรียน

 1.2 การสมัภาษณค์วามรูค้วามเขา้ใจ กลุม่
เป้าหมายจำานวน 44 คน 

 1.3 การสังเกตพฤติกรรมในการทำาการ
วจิยัในชัน้เรยีนของกลุม่ผูร้ว่มวจิยัระหวา่งการเรยีน
รู้สู่การปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

 1.4 การประเมินความสามารถในการ
เขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

 2. การนิเทศ ใช้เครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่

 2.1 ใชแ้บบสมัภาษณ ์สมัภาษณน์สิติสาขา
วิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 จำานวน 44 คน ระหว่าง
การพัฒนาด้านการวิจัยในชั้นเรียน 

 2.2 ใช้แบบประเมินรายงานการวิจัยใน
ชัน้เรยีน โดยผูเ้ชีย่วชาญประเมนิงานวิจยัของนสิติ
สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ทั้ง 44 คน

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
นำาข้อมูลที่รวบรวมได้จากเครื่องมือประเภทต่างๆ 
มาจัดหมวดหมู่ตามกรอบการวิจัย และตรวจสอบ
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คุณภาพข้อมูลโดยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบ
หลายมติ ิ(Triangulation Technique) ซึง่ประกอบ
ด้วย แบบการสังเกต และแบบสัมภาษณ์ 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัย
ได้นำาข้อมูลที่ได้จาก การทดสอบ การประเมิน
ผลการปฏิบัติเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่ง
เป็นผลงานของผู้ร่วมวิจัย ข้อมูลที่ ได้ในเชิง
ปริมาณจะดำาเนินการหา ร้อยละ และเปรียบ
เทียบกับเกณฑ์มาวิเคราะห์ตีความสร้างข้อสรุป  
(Induction) และวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) แล้วประมวลผล แปลความหมาย และ
เรยีบเรยีงนำาเสนอรายงานในรูปแบบการพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

 การจัดกระทำาข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ

 1. นำาคะแนนที่ ได้จากการตรวจแบบ
ทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการวิจัยใน ชั้นเรียน
ดำาเนินการวิเคราะห์คะแนนก่อนและหลังการ
ประชมุเชงิปฏบิตักิารโดยหาคา่เฉลีย่ ( ) สว่นเบีย่ง
เบนมาตรฐาน (S.D.) และร้อยละ

 2. นำาข้อมูลที่ ได้จากแบบประเมินผล
งานการวิจัยในช้ันเรียน ดำาเนินการวิเคราะห์โดย
ใชค้า่เฉลีย่ ( ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
จากนั้นนำาค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์การแปลผล 

ผลการวิจัย
 หลังการดำาเนินการพัฒนาการวิจัยแล้ว
นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.21 
สามารถสำารวจและวิเคราะห์ปัญหา กำาหนด
แนวทางในการแก้ปัญหา สามารถเขียนเค้าโครง
การวิจัย พัฒนานวัตกรรรมและนำาไปใช้ ตลอดจน
สามารถเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนได้ เมื่อ
จบวงรอบที่ 1 แล้ว พบว่า รายงานมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ปานกลางถึงมากที่สุด ( = 3.00 ถึง 3.64) 

เนื่องจากภาษาที่ใช้เขียนรายงานยังไม่สมบูรณ์ 
โดยเฉพาะบทที่ 4 และบทที่ 5 จึงได้ทำาการประชุม
กลุ่มผู้ร่วมวิจัยเพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยมติของ
การประชมุสะทอ้นผลตอ้งการใหม้กีารดำาเนนิการ
แก้ไขในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์ การนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร แล้วพบว่า ผลงานการวิจัยมีคุณภาพ
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (  = 4.00 ถึง 4.60) 

อภิปรายผล
 ผลของการพฒันานสิติสาขาวชิาภาษาไทย
ชัน้ปทีี ่4 ดา้นการทำาวิจัยในชัน้เรยีน ทีพ่บว่า นิสติมี
ความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.21 สามารถ
สำารวจและวิเคราะห์ปัญหา กำาหนดแนวทางใน
การแก้ปัญหา สามารถเขียนเค้าโครงการวิจัย 
พัฒนานวัตกรรมและนำาไปใช้ ตลอดจนสามารถ
เขียนรายงาน การวิจัยในชั้นเรียนได้ มีคุณภาพ
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (  = 4.00 ถึง 4.60) 
สามารถนำาผลมาอภิปราย ดังนี้

 1. ดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวจิยั
ในชั้นเรียนตามกรอบการศึกษาค้นคว้าของกรม
วิชาการ 5 ขั้น พบว่า 1) การสำารวจและวิเคราะห์
ปัญหาในชั้นเรียนิสิตสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4 
ทั้ง 44 คน มีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์
ปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้ทุกคน โดยสามารถสำารวจและวิเคราะห์ปัญหา
การวิจยัในชัน้เรยีนไดอ้ยา่งเหมาะสม ทัง้นีเ้พราะผู้
ร่วมวิจัยมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยจากการ
ได้รับการบรรยาย การฝึกปฏิบัติลงมือทำา โดยผู้
วิจยัเปน็ผูค้อยใหค้ำาแนะนำาอยา่งใกลช้ดิ และไดร้บั
ความรู้เพิ่มเติมจากวิทยากร เมื่อได้รับคำาแนะนำา
การศึกษาค้นคว้าจากตัวอย่างผลงานการวิจัยใน
ชั้นเรียนและเอกสารต่างๆ ที่ผู้วิจัยนำามาให้ศึกษา 
ทำาให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสำารวจ
และวิเคราะห์ปัญหา เลือกปัญหาและตั้งชื่อการ
วิจยัไดอ้ยา่งเหมาะสม ประกอบกบักลยทุธท์ีน่ำามา
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ใชพั้ฒนาความรูค้วามเขา้ใจใหก้บันสิติ คอื กลยทุธ์
การเรียนรู้สู่การปฏบิตั ิโดยผ่านการปฏบิตัทิีแ่ตล่ะ
บุคคลเรียนรู้ร่วมกันในการวิเคราะห์ปัญหาผ่าน
กระบวนการของการเรียนรู้และการสะท้อนกลับ
อย่างต่อเนื่อง โดยการทำางานบนปัญหาจริง และ
สะท้อนกลับบนประสบการณ์ของตนเอง เสนอ
แนวทางการแก้ปัญหา และนำาแนวทางการแก้
ปญัหาทีผ่า่นการพจิารณาแลว้ไปปฏบิตั ิเปน็ชิน้งาน
ทำาให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ การเรียนรู้
สู่การปฏิบัติที่ Marquardt (1999: 26) กล่าวว่า 
องค์ประกอบการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ประกอบ
ด้วย ปัญหา การเรียนรู้ด้วยกลุ่ม กระบวนการ
ถามคำาถามและการสะท้อนกลับ การลงมือปฏิบัติ 
และวิทยากรกระบวนการ ที่สามารถช่วยใน
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติเกิดผลสำาเร็จ
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ Pritchett (2007: unpaged) ทีพ่บวา่ มคีวาม
สัมพันธ์กันในด้านบวกอย่างมีนัยสำาคัญระหว่าง
การใช้กลยุทธ์ด้านการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นวิธีการวิจัยชั้นเรียนกับการรับรู้ถึงความสำาคัญ
ของกลยุทธ์ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
วิธีการวิจัยชั้นเรียนทั้ง 9 ขั้น สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของอุบลรัตน์ นนทปะ (2554: 64-92) ที่
พบว่า การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น
เรียน ในวงรอบที ่1 โดยใชก้ลยุทธ ์การประชมุเชงิ
ปฏิบตักิาร กลยทุธก์ารศกึษาเอกสาร และกลยทุธ์
การมอบหมายงานโดยร่วมกันประชุมกำาหนดเป้า
หมายในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะในการเขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้น
เรียน ทำาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้นเรียนของกรมวิชาการ 5 ขั้นตอน 
สอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้าของสมจิต แก้ว
การไร่ (2554: 76-111) ที่พบว่า บุคลากรมีความ
รูค้วามเขา้ใจดา้นการวจิยัในชัน้เรยีน 5 ขัน้ตอนอยู่
ในระดับดี โดยกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทั้ง 4 คน 

สามารถพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม การนำาวิธี
การหรือนวัตกรรมไปใช้และการสรุปผลและการ
เขียนรายงานการวิจัยผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ 
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำานวน 2 
คน แตม่คีรใูนกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ตอ้ง
ปรับปรุงเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม 
การนำาวิธกีารหรือนวัตกรรมไปใช้และการสรุปผล 
และเขียนรายงานผลการวิจัยจึงดำาเนินการพัฒนา
ในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศแบบเข้ม 
ส่งผลให้ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น จากการนิเทศเน้นเป็นรายบุคคล โดยมีผู้
เชีย่วชาญเปน็ผูช้ีแ้นะ ชว่ยเหลอืทำาให้ผูร้ว่มศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจดา้นการวิจยัในชัน้เรยีนสามารถ
เขียนเค้าโครงการวิจัย และทำารายงานการวิจัยใน
ชัน้เรยีนได ้2) การกำาหนดวิธกีารหรอืนวัตกรรมใน
การแกป้ญัหา พบวา่ หลงัจากผูร้ว่มศกึษาคน้ควา้ได้
รับความรู้คำาแนะนำาจากผู้วิจัยที่ให้ฝึกปฏิบัติลงมือ
ทำา ให้การนิเทศติดตามผลอย่างสม่ำาเสมอทำาให้
ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความเข้าใจในการ
กำาหนดวิธีการหรือกำาหนดนวัตกรรมได้ สามารถ
เลือกวิธีการ หรือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับปัญหา
ในชั้นเรียนได้ สามารถเขียนเค้าโครงการวิจัยได้
อย่างถูกต้องอยู่ในระดับเหมาะสมมาก เช่น การ
ตั้งชื่อเรื่องได้เหมาะสม บอกสภาพปัจจุบันปัญหา
ความสำาคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย ประโยชน์การวิจัย นิยามศัพท์
เฉพาะ หลักการและแนวคิดที่นำามาใช้ ลักษณะ
ส่วนประกอบสำาคัญของนวัตกรรม วิธีดำาเนินการ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
เลือกใช้สถิตินำาเสนอข้อมูล อยู่ในระดับเหมาะสม
มากทัง้ 44 คน และสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ
สมจิต แก้วการไร่ (2554: 76-111) ที่ใช้กลยุทธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ พบว่า 
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยในชั้น
เรียน 5 ขั้นตอนอยู่ในระดับดี มีความรู้ความเข้าใจ
ดา้นการวิจยัในชัน้เรยีนสามารถเขยีนเคา้โครงการ
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วิจัย และทำารายงานการวิจัยในชั้นเรียนได้ 3) การ
พัฒนาวธีิการหรอืนวตักรรม 4) การนำาวธิกีารหรอื
นวัตกรรมไปใช้ ผู้ร่วมวิจัย 44 คน มีความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม รวมทั้ง
การนำาวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้ได้ดีขึ้น ผลเป็น
ที่น่าพอใจ สามารถสร้างเครื่องมือในการวิจัยได้
อย่างถูกต้อง มีการนำาเครื่องมือไปใช้ได้เหมาะสม 
โดยก่อนการนำาไปใช้มีการหาคุณภาพวิธีการหรือ
นวัตกรรมให้มีคุณภาพที่กำาหนด ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ
คอยใหค้ำาแนะนำา จึงทำาให้ได้วธิกีารหรอืนวตักรรม
ที่ดี เหมาะสมกับนกัเรียน เหมาะสมกับปัญหาการ
วิจัย 

 2. ดา้นการเขียนรายงานการวจัิย สรปุผล
และการเขียนรายงานการวิจัย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 5 
พบว่า ผู้ร่วมวิจัย 44 คน สามารถเขียนรายงาน
การวิจัยได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง เรียบเรียง
ข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลสอดคล้องสัมพันธ์กัน ใช้
ภาษาทางวชิาการเขียนรายงานได้ในระดับหนึง่ จงึ
ดำาเนินการพัฒนาในวงรอบที ่2 โดยการนเิทศแบบ
กัลยาณมิตร หลังการพัฒนาทำาให้ ผู้ร่วมศึกษา
ค้นคว้าสามารถพัฒนาการเขียนรายงานการวิจัย
ได้ดีขึ้น สามารถสรุปผล อภิปรายผลได้ สามรถ
เขยีนรายงานที่ใชภ้าษาไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามหลกัวิธี
การ ซึ่งกลยุทธ์การนิเทศแบบกัลยาณมิตรที่นำามา
ใช้ในการพัฒนานิสิตในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรม
การประชมุกลุม่ย่อย และกิจกรรมการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ กจิกรรมการตรวจสอบโดยการประเมินผล
ของวิทยากรและผู้บริหาร เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นในการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
โดยมีครู วิทยากรและผู้บริหารร่วมกันนิเทศอย่าง
เป็นกันเอง มีความเมตตา ให้คำาปรึกษาและให้คำา
แนะนำาที่ดี ทำาให้นิสิตมีความสบายใจที่ได้รับการ
นิเทศ รู้สึกสบายใจ ไม่เครียดในการปฏิบัติการ
วิจัยในชั้นเรียน จึงส่งผลให้สามารถเขียนรายงาน 

การวิจัยในชั้นเรียนทั้ง 5 บทได้อย่างถูกต้อง และ
มคีวามมัน่ใจในการเขยีนรายงาน ซึง่สอดคลอ้งกบั
หลักการนิเทศแบบกัลยาณมิตรที่สุมน อมรวิวัฒน์ 
(2547: 5 – 10) ได้ให้ความหมายของเทคนิคการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตรเป็นวิธีการนำาหลักธรรม
ความเป็นกัลยาณมิตรมาใช้ตามหลักอริยสัจ 4 
เน้นการสรา้งสงัคมการเรยีนรู ้การนำากลัยาณมติร
มาประยุกต์ใช้ในการนิเทศทางการศึกษา เพื่อ
ให้เกิดการพัฒนาเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยความเป็นมิตรที่ดี
ด้วยความรัก และความจริงใจนั้นจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น การนิเทศ
แบบกัลยาณมิตรจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำาคัญในการพ
พัฒนาบุคลากรในการวิจัยในชั้นเรียน สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของเจริญศรี กลีบแก้ว (2554: 
62-109) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อำาเภอ
เมอืง จงัหวัดสรุนิทร ์โดยใชก้ลยทุธก์ารนเิทศแบบ
กัลยาณมิตร พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจการ
วิจัยในชั้นเรียน สามารถเขียนเค้าโครงการวิจัย
และเขยีนรายงานการวิจยัได ้สอดคลอ้งกบัผลการ
ศึกษาของปราณี นามสว่าง (2553: 114-116) ที่
ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนโรงเรียนแนงมุดวิทยา อำาเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร์ โดยการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา
คือ การนิเทศแบบกัลยาณมิตร ผลการพัฒนา
ทำาให้ครูบางส่วนยังไม่สามารถเขียนรายงานการ
วิจัยในชั้นเรียนได้ จึงมีการพัฒนาในวงรอบที่ 2 
โดยใช้กลยุทธ์ การนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพื่อ
พัฒนาการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ผล
การพัฒนาทำาให้ครูสามารถเขียนรายงานการวิจัย
ในชัน้เรยีนได ้สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของเจรญิ
ศรี กลีบแก้ว (2554: 62-109) ที่ได้ศึกษาการ
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียน
สรุนิทรร์าชมงคล อำาเภอเมอืง จงัหวัดสรุนิทร ์โดย
ใช้กลยุทธ์คือ การนิเทศติดตาม และการนิเทศ
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แบบกัลยาณมิตร ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ครู
มีความรู้ความเข้าใจการวิจัยในชั้นเรียน สามารถ
เขยีนเคา้โครงการวจิยัและเขยีนรายงานการวจัิยได ้
แตม่คีร ู1 คน ยงัไมส่ามารถเขยีนรายงานการวิจยั
ในชั้นเรียนได้จึงมีการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้
กลยทุธ ์การนเิทศแบบกลัยาณมติรเพือ่พฒันาการ
เขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียน ทำาให้ครูทุกคน
สามารถเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนได้

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาไปใช้

 1.1 การทำาวิจัยในชั้นเรียนควรให้นิสิตได้
ฝึกปฏิบัติลงมือทำาตามขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอนด้วย
ตนเอง เพราะจะทำาให้สามารถเขียนเค้าโครงการ
วิจัยได้อย่างเข้าใจ และสามารถเขียนรายงานการ
วิจัยได้อย่างดี

 1.2 ข้ันการสำารวจและวิเคราะห์ปัญหา 
ควรสำารวจปัญหาที่พบในระหว่างการจัด การ
เรียนการสอนในชั้นเรียน ปัญหาที่เกิดกับนักเรียน
โดยตรง เช่น ปัญหาการอ่านไม่ออก การเขียน
ไม่ถูกต้อง ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ และขาด
ทักษะทางภาษา เป็นต้น แล้วนำาปัญหาที่พบมาจัด
เรยีงลำาดับความสำาคญัและความเรง่ดว่นในการแก้
ปญัหา และทำาการวเิคราะห์ปัญหาท่ีจะแก้ไขต่อไป

 1.3 ขั้นการกำาหนดวิธีการแก้ปัญหา ควร
วิเคราะห์สภาพปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ก่อนกำาหนดวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้วิธีการที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 
เช่น ปัญหาการอ่าน ปัญหาการเขียน ปัญหาหลัก
และการใชภ้าษา และการขาดทกัษะการคดิ ควรใช้
วธิกีารแกปั้ญหาดว้ยชดุฝึก และสง่เสรมิใหน้กัเรยีน
ได้เรียนรู้แบบกลุ่ม เป็นต้น

 1.4 ขั้นการพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม 
เมื่อได้วิธีการหรือเครื่องมือที่จะนำามาแก้ปัญหา

แลว้ ผูวิ้จยัควรศกึษาทฤษฎีทางการศกึษาประกอบ 
เลือกวิธีการนำาเครื่องมือมาใช้ในการแก้ปัญหาให้
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน การสร้างนวัตกรรมที่
ใช้ในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องและเกิดผลสูงสุด
ตอ่ผูเ้รยีน โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเนือ้หา ดา้นวดัผล
ประเมนิผลไดพ้จิารณาคณุภาพของเครือ่งมอื เพือ่
ความถูกต้องและเหมาะสม

 1.5 ขัน้การนำาวิธกีารหรอืนวัตกรรมไปใช ้
เมื่อได้เครื่องมือในการแก้ปัญหาแล้ว ผู้วิจัยควร
มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือก่อนว่ามีความ
เหมาะสมกับเน้ือหาที่เรียน เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียนหรือไม่ มีความยากง่าย มากน้อยเพียงใด 
โดยนำาไปทดลองใช้กับนักเรียนหรือกลุ่มนักเรียน
ที่ใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายจริง เพื่อที่จะนำาผล
มาปรับปรุงให้ได้เครื่องที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
น่าเชื่อถือที่จะนำาไปใช้แก้ปัญหา 

 1.6 สรปุผลและการเขยีนรายงานการวิจัย 
เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยากสำาหรับผู้วิจัยที่เพิ่งเริ่ม
ทำาวิจัยในช้ันเรียน ดังน้ันควรปรึกษาผู้เช่ียวชาญ 
หรือผู้มีประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ได้
ข้อมูลในการสรุปผลและเขียนรายงานที่ดี ผู้วิจัย
จะต้องมีการบันทึกผลการศึกษาอย่างละเอียด 
และถูกต้อง โดยยึดความมุ่งหมายของการทำาวิจัย
เป็นหลัก เพื่อให้สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามที่
ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนา 
ศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องต่อไป

 2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้ง 
ต่อไป

 2.1 กลยุทธ์การเรียนรู้สู่การปฏิบัติและ
การนิเทศแบบกัลยาณมิตร เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะ
สมสำาหรับการพัฒนาบุคลากรที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเป็นขั้นตอน ดังนั้นผู้วิจัยที่สนใจสามารถนำา
ไปใช้พัฒนาบุคลากรเพื่อฝึกทักษะให้เกิดความ
ชำานาญได้ เช่น การฝึกทักษะงานฝีมือ การฝึก
ทักษะการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นต้น 
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 2.2 การพัฒนาบุคลากรหรือนิสิตในสถานศึกษา
อื่นๆ หรือระดับชั้นอื่นๆ ผู้วิจัยควรกำาหนดกลยุทธ์
ในการพฒันาการวจัิยในช้ันเรยีนท่ีหลากหลายและ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบคุลากร เชน่ การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน เป็นต้น
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ภาษาอังกฤษโดยวิธีการรู้จำาเสียง: ระดับคำา
Developing a computer assisted learning software program 
to practice English pronunciation based on voice recognition: 
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บทคัดย่อ
 การออกเสียงมีความสำาคัญในการติดต่อสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน ในการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ ผู้เรียนจำาเป็นต้องได้รับการฝึกการออกเสียงที่ถูกต้องกับผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา แต่การฝึก
ทักษะดังกล่าวจากผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพนั้น มีข้อจำากัดในเรื่องการ
ขาดแคลนผู้สอน และมีค่าใช้จ่ายสูง 

 งานวิจัยนี้พัฒนาโปรแกรมช่วยฝึกการออกเสียงเน้นหนักในคำา (stress) ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 
โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการรู้จำาเสียง ที่ได้ทำาการเปรียบเทียบลักษณะสำาคัญของสัญญาณเสียงพูดของผู้
เรียนกับสัญญาณเสียงพูดของผู้สอนซึ่งเป็นเจ้าของภาษา การทำางานของโปรแกรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
คือ การจัดการฐานข้อมูลระบบการสร้างแบบอ้างอิงของการออกเสียงคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ และการฝึก
ทักษะการออกเสียงคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้ลักษณะสำาคัญของสัญญาณเสียง 3 ลักษณะคือ จำานวน
พยางค์ (A number of Syllables) ค่าระดับเสียง (Pitch) และค่าสัมประสิทธิ์การประมาณพันธะเชิงเส้น
ของสัญญาณเสียง (Linear Predictive Coding: LPC)

 คณะผูว้จิยัไดป้ระเมนิประสทิธภิาพการทำางานของโปรแกรม โดยให้ผูเ้รยีนจำานวน 30 คน ทดสอบ
การออกเสยีงคำาศพัทภ์าษาองักฤษจำานวน 100 คำา เปรยีบเทยีบผลจากการระบรุะดบัความถกูตอ้งของการ
ออกเสยีงคำาศพัทภ์าษาองักฤษของผูเ้รยีน เมือ่ใชโ้ปรแกรม กบัเมือ่ใชผู้ส้อน พบว่าคา่ดชันีความสอดคลอ้ง
ระหว่างผู้ประเมิน (Rating Agreement Index: RAI) มีค่าเท่ากับ 0.72 และผู้ใช้งานโปรแกรมมีความพึง
พอใจมากที่สุดในเรื่องที่โปรแกรมช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการออกเสียงคำาศัพท์ได้ด้วยตัวเอง

คำาสำาคัญ: การออกเสียงภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการรู้จำาเสียง การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ  
การออกเสียงระดับคำา

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3 อาจารย์พิเศษ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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2 Special Instructor, Faculty of Science, Silpakorn University
3 Special Instructor, Language Institute, Thammasat University and Faculty of Art, Panyapiwat Institute of Management
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Abstract
 Pronunciation is important to avoid misunderstandings when communicating. The 
learners of English are required to practice pronunciation with native speakers. However, there 
are limitations of experienced teachers and finding one means a lot of expenses to follow. 

 This research aims to help EFL learners pronounce English correctly by adapting  
voice recognition technique to compare learners’ word pronunciation with the native 
speaker’s which was pre-recorded in the program emphasizing on word stress. The program is  
divided into three parts; database management, English pronunciation reference template 
construction and English pronunciation practice. The pronunciation practice aims at three 
important component of voice feature; number of syllables, pitch, and coefficient of Linear 
Predictive Coding: LPC.

 The program was evaluated by having 30 English learners pronounced 100 words 
each then compared the results given from the program and the ones given from an English 
speaker. Reliability was analyzed by using Rating Agreement Index (RAI) which equal to 0.72. 
Program users are most satisfied with the ability to be able to practice pronouncing words  
by themselves.

Keywords: English pronunciation, voice recognition technology, English pronunciation  
practice, English word pronunciation 

บทนำา
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มี
ความสำาคัญ เป็นภาษาสากลภาษาหนึ่งที่ถูกใช้
เปน็เครือ่งมอืในการตดิตอ่สือ่สาร เพือ่แลกเปลีย่น
ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ฯลฯ ทำาให้วิชาภาษา
อังกฤษถูกกำาหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาภาค
บังคับในการศึกษาระดับต่างๆ ทั้งในระดับประถม
ศกึษา มธัยมศกึษา อุดมศึกษา ฯลฯ (Khamkhien,  
2010: 185; Khamkhien, 2010: 757) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษได้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับ
เจ้าของภาษา (Native speaker) ในการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษที่ต้องการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางดา้นการสือ่สารนัน้ จำาเป็นตอ้งเนน้ในเรือ่งการ

เรียนการสอนทักษะการฟัง (Listening skill) และ 
ทกัษะการพดู (Speaking skill) เพือ่เปน็การพฒันา
ความสามารถด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียน

 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่
ค่อนข้างยากในด้านการออกเสียงหรือการออก
สำาเนียงที่ถูกต้องสำาหรับคนไทยที่ไม่ได้ใช้ภาษา
อังกฤษในชีวิตประจำาวัน หรือชาวต่างชาติที่ไม่ใช่
เจ้าของภาษา (ทิพา เทพอัครพงศ์, 2548: 51; 
Khamkhien, 2010: 184) แต่ถ้าผู้เรียนได้รับการ
ฝกึฝนการออกเสยีงหรอืการออกสำาเนยีงทีถ่กูตอ้ง
จากผู้สอนที่มีความรู้ ความชำานาญ (อัมพวรรณ 
อ่ิมเอมทรัพย์, พณิตา กุลสิริสวัสดิ์ และอัญชลี 
จันทร์เสม, 2555: 39) ซึ่งอาจจะเป็นการฝึกฝน
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กับผู้สอนท่ีเป็นเจ้าของภาษา หรือฝึกฝนผ่านสื่อ
การเรียนรู้ต่างๆ เช่น เทป,ซีดี จะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองให้มีทักษะการพูดภาษา
อังกฤษได้ (อดิศา เบญจรัตนานนท์ และสุชาดา 
แก้วประถม, 2552: 188-189) แต่การฝึกทักษะ
ดังกล่าวจากผู้สอนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
นั้น มีข้อจำากัดหลายประการ เช่น การขาดแคลน
ผู้สอน, คา่ใช้จ่ายสงู ฯลฯ ในกรณีที่ผู้เรียนเลอืกใช้
วธิกีารฝกึทักษะการพดูกบัสือ่การเรยีนรูต้า่งๆ นั้น 
ผูเ้รยีนไมส่ามารถโตต้อบกบัสือ่การเรยีนรูเ้หลา่น้ัน
ได้

 คณะผู้วิจัยได้ค้นคว้าและศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการนำาเอาเทคโนโลยีการรู้จำาเสียง
พดูมนษุยเ์พือ่นำาไปใช้สำาหรบัฝึกฝนทักษะการออก
เสียงในภาษาอังกฤษสำาหรับผู้พูดที่ไม่ใช่เจ้าของ
ภาษา (Non-native speaker) ซึ่งสามารถสรุป
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

 ธีราพร เรือนจำารูญ (2553: 26-36) ได้
นำาเสนอแนวทางการพัฒนา Speech Recognition 
กับภาษาไทย เพื่อนำาไปประยุกต์ในงานประเภท
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การตรวจสอบ
ตัวบุคคล (Speaker identification) การยืนยัน
ตัวบุคคล (Speaker verification) ระบบรู้จำาเสียง
ที่ขึ้นกับผู้พูด (Speaker dependent) ระบบรู้จำา
เสียงท่ีไม่ขึ้นกับผู้พูด (Speaker independent) 
การรู้จำาคำาเดี่ยว (Isolated-word system) การ
รู้จำาคำาต่อเนื่อง (Continuous speech system) 
โดยที่การทำางานของระบบรู้จำาเสียงประกอบด้วย 
3 ขั้นตอนสำาคัญ คือ การประมวลผลเบื้องต้น  
( P rep ro ce s s i n g )  การสกั ดค่ า ลั กษณะ
สำาคัญ (Feature extraction) และการรู้จำา  
(Recognition) 

 อุไรภรณ์ ทองมาก และอาจารี นาโค 
(2552: 27-37) ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทสื่อ
การสอนที่ใช้ในการเรียนรู้คำาศัพท์ภาษาอังกฤษ

สำาหรับเด็กในช่วงชั้นประถมศึกษา โดยซอฟต์แวร์
สามารถจัดการฐานข้อมูลคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ 
และนำาเสนอแนวคดิในการนำาเอา Text To Speech 
และ การรูจ้ำาคำาพดูมาชว่ยในการออกเสยีงและการ
รู้จำาคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ

 Lousado, Oliveira, Costa, & Roberto 
(2011: 1-5) นำาเสนอต้นแบบที่สนับสนุนการสอน 
และเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อช่วยสำาหรับการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างครูผู้สอน และนักเรียน โดย
เนน้ใหน้กัเรยีนไดร้บัการพฒันาทกัษะการอา่น และ
พูดภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในชั้นเรียน 
และนอกชัน้เรยีน งานวิจัยน้ีสามารถประเมนิทกัษะ
โดยการแสดงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
นักเรียน

 Reis & Escudeiro (2011: 1-4) ไดพ้ฒันา
ซอฟตแ์วรเ์พือ่การศกึษา โดยใชเ้ทคโนโลยกีารรูจ้ำา
เสียง การรู้จำาคำาพูด (Speech recognition) การ
รู้จำาลายมือ (Handwriting recognition) และ
เทคโนโลยีสื่อประสม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมศึกษา 
(Primary school) ที่มีปัญหาและอุปสรรคด้าน
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 Liu, Wen, Lu & Chen (2011: 212-215) 
นำาเสนอแนวคิดในการนำาเทคโนโลยีการรู้จำาเสียง
เข้ามาช่วยในการทำางานของซอฟต์แวร์ฝึกทักษะ
การออกเสียง เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการพูดภาษา
ต่างประเทศ

 Tsai & Young (2010: 179-181) ใช้
เทคนิคของเสียงพูด (Speech technique) เพื่อ
ช่วยสำาหรับการฝึกฝนทักษะการฟัง และการ
พูดของผู้เรียนภาษาต่างประเทศ ซึ่งงานวิจัยนี้
เป็นการอธิบายระบบที่เกิดจากการรวมกันของ 
Computer-Assisted Language learning และ
อาศัยเทคโนโลยีเว็บ 
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 คณะผู้วิจัยได้นำาเทคนิคการรู้จำาเสียงเข้า
มาประยุกต์ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำาหรับช่วยฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนในเรื่องการออกเสียงเน้นหนักในคำา 
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้สอนที่เป็น
เจ้าของภาษา และปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ 
และเพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วย
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำาหรับช่วยฝึกทักษะการออกเสียง
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน

 2. เพื่อพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ  
ทีช่ว่ยพฒันาทกัษะการออกเสยีงภาษาอังกฤษของ 
ผูเ้รยีนในเรือ่งการออกเสยีงเนน้หนกัในคำา (stress)

 3. เพือ่ชว่ยแกป้ญัหาการขาดแคลนผูส้อน
ภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษา

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาภาควิชา
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ชั้นปีที่ 3-4 จำานวน 30 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 งานวิจัยนี้พัฒนาโดยใช้ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ดังนี้

 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

 ประกอบไปด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core 2 Duo 2.10 

GHz หน่วยความจำาขนาด 2 GB ฮาร์ดดิสก์ขนาด 
2 GB และไมโครโฟน Philips SHM1000

 2. ซอฟต์แวร์ (Software)

 พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Microsoft 
Windows XP Professional ใช้โปรแกรม Micro-
soft Visual C# 2008 และ MATLAB 7.0 ในการ
พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ระบบฐานข้อมูล Micro-
soft Access 2007

 การดำาเนินการวิจัย

 งานวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนสำาคัญ 3 
ส่วน คือ การจัดการฐานข้อมูลระบบ (Database  
management) การสร้างแบบอ้างอิงของ
คำาศัพท์ภาษาอังกฤษ (Reference template  
construction) และการฝึกทักษะการออกเสียง
คำาศัพท์ภาษาอังกฤษ (Pronunciation practice 
process) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1 .  ก า ร จั ด ก า ร ฐ า น ข้ อ มู ล ร ะ บบ  
(Database Management)

 ในการจัดการฐานข้อมูลระบบ โปรแกรม
สามารถจัดการฐานข้อมูลบุคคล และจัดการฐาน
ข้อมูลบทเรียน โดยที่การจัดการฐานข้อมูลบุคคล
เป็นการจัดการข้อมูลการลงทะเบียนของผู้เรียน/
นักศึกษา และผู้สอน/อาจารย์ สำาหรับการจัดการ
ข้อมูลบทเรียนเป็นการจัดการข้อมูลบทเรียน/คำา
ศัพท์ และแบบทดสอบ โดยที่งานวิจัยนี้ได้แบ่งคำา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ (Level of vocabulary) ออก
เป็น 5 ระดับ และได้แบ่งระดับการเรียนรู้ของผู้
เรียน (Level of student) ออกเป็น 5 ระดับ ดัง
แสดงรายละเอียดในตาราง 1 และตาราง 2 ตาม
ลำาดับ 
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สำาคัญจากสัญญาณเสียง และการจัดเก็บลักษณะ
สำาคญัของสญัญาณเสยีงไวใ้นฐานขอ้มลูระบบ เพือ่
ใชเ้ปน็แบบอา้งองิในขัน้ตอนของการฝกึทกัษะการ
ออกเสียงคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ

 การสร้างแบบอ้างอิงของคำาศัพท์ภาษา
อังกฤษมี 3 ขั้นตอนที่สำาคัญ คือ

 2 . 1  ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล เ บื้ อ ง ต้ น  
(Pre-processing) 

 เปน็การคน้หาบรเิวณทีเ่ปน็จดุเริม่ตน้และ
จุดสิ้นสุดของสัญญาณเสียง (End-point detec-
tion) สามารถแสดงตวัอยา่งการหาจดุเริม่ตน้และ
จุดสิ้นสุดของสัญญาณเสียง ดังภาพประกอบ 1

 2.2 การสกดัลกัษณะสำาคญัจากสญัญาณ
เสียง (Feature extraction) 

 เปน็การสกดัลกัษณะสำาคญัของสญัญาณ
เสียง ซึ่งงานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลสำาคัญ 3 ลักษณะคือ 
จำานวนพยางค์ (Syllable) ของสัญญาณเสียง 
ค่าระดับเสียง (Pitch) และค่าสัมประสิทธิ์การ
ประมาณพนัธะเชงิเสน้ของสญัญาณเสยีง (Linear 
Predictive Coding: LPC) 

 2.3 การจัดเก็บค่าลักษณะสำาคัญของ
สัญญาณเสียง (Speech profiling) 

 เป็นการเก็บค่ าลักษณะสำ าคัญของ
สัญญาณเสียงในรูปแบบของเวกตอร์ลักษณะ
สำาคัญของสัญญาณเสียง (Feature vector)  
ดังแสดงในภาพประกอบ 2 เพื่อจะได้นำาเวกเตอร์
นี้ ไปใช้เป็นเวกเตอร์แบบอ้างอิง (Reference  
template) ในการฝึกฝนทักษะการออกเสียงคำา
ศัพท์ภาษาอังกฤษในขั้นตอนต่อไป

ตาราง 1 ระดับของคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ

ระดับ รายละเอียดคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ
1 คำาศัพท์ภาษาอังกฤษที่มี 1 พยางค์
2 คำาศัพท์ภาษาอังกฤษที่มี 2 พยางค์
3 คำาศัพท์ภาษาอังกฤษที่มี 3 พยางค์
4 คำาศัพท์ภาษาอังกฤษที่มี 4 พยางค์

5 คำาศัพท์ภาษาอังกฤษที่มี 5 พยางค์

ตาราง 2 ระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน

ระดับ รายละเอียดระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน
0 ผู้เรียนระดับผู้เริ่มต้น
1 ผู้เรียนผ่านการทดสอบการออกเสียงคำา

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่มี 2 พยางค์ทุกคำา
2 ผู้เรียนผ่านการทดสอบการออกเสียงคำา

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่มี 3 พยางค์ทุกคำา
3 ผู้เรียนผ่านการทดสอบการออกเสียงคำา

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่มี 4 พยางค์ทุกคำา
4 ผู้เรียนผ่านการทดสอบการออกเสียงคำา
 ศัพท์ภาษาอังกฤษที่มี 5 พยางค์ทุกคำา

 2. การสร้างแบบอ้างอิงของการ
ออกเสียงคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ (Reference  
template construction)

 ในสว่นนีเ้ปน็สว่นของการสรา้งแบบอา้งองิ
ของการออกเสียงคำาศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้สอน 
โดยทำาการบนัทกึไฟลเ์สยีงพดูคำาศพัทภ์าษาองักฤษ
ของผูส้อน แลว้นำาสญัญาณเสยีงทีบ่นัทกึไดน้ีเ้ขา้สู่
กระบวนการประมวลผลเบือ้งตน้ การสกดัลกัษณะ
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 3. การฝึกทักษะการออกเสียงคำา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ (Pronunciation practice  
process)

 ส่วนนี้เป็นการฝึกทักษะการออกเสียงคำา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยที่ผู้เรียนพูดคำาศัพท์ภาษา
อังกฤษเพ่ือบันทึกเป็นไฟล์สัญญาณเสียง จาก
นั้นระบบนำาไฟล์สัญญาณเสียงเข้าสู่กระบวนการ
ประมวลผลเบื้องต้น (Pre-processing), การ
สกัดลักษณะสำาคัญจากสัญญาณเสียง (Feature 
extraction) และสรา้งเปน็เวกเตอรล์กัษณะสำาคญั
ของสญัญาณเสยีงพดูของผู้เรยีน และนำาเวกเตอร์
ที่สร้างขึ้นนี้เปรียบเทียบกับเวกเตอร์แบบอ้างอิง
ของคำาศพัทท์ีเ่ก็บอยู่ในฐานข้อมูลระบบ ทำาการวัด
ความเหมือน (Similarity measurement) โดยให้
คะแนนความถูกต้องของแต่ละคุณลักษณะ และ
นำาคะแนนรวมไปตัดเกรดโดยใช้เกณฑ์ตามตาราง 
3 ทำาให้ได้เกรดที่แสดงความถูกต้องของการออก
เสียงคำาศัพท์ของผู้เรียน 

ตาราง 3 การตัดเกรดจากระดับคะแนนความ

ถูกต้อง

คะแนนรวม เกรด
81 - 100 A
71 - 80 B
61 – 70 C
51 – 60 D

0 - 50 F
  

 โครงสรา้งของโปรแกรม และขัน้ตอนการ
ทำางานที่สำาคัญของการสร้างแบบอ้างอิงและการ
ฝึกทักษะการออกเสียง สามารถสรุปได้ดังภาพ
ประกอบ 3 และ 4 ตามลำาดับ

7 

 

2.2 การสกดัลกัษณะสาํคญัจากสญัญาณเสียง (Feature extraction)  

เป็นการสกดัลกัษณะสาํคญัของสญัญาณเสยีง ซึ�งงานวจิยันี�ใช้ขอ้มูลสําคญั 

3 ลกัษณะคอื จํานวนพยางค์ (Syllable) ของสญัญาณเสยีง ค่าระดบัเสยีง (Pitch) และค่า

สมัประสทิธิ �การประมาณพนัธะเชงิเส้นของสญัญาณเสียง (Linear Predictive Coding: 

LPC)  

 2.3 การจดัเกบ็ค่าลกัษณะสาํคญัของสญัญาณเสียง (Speech profiling)  

เป็นการเก็บค่าลกัษณะสําคญัของสญัญาณเสียงในรูปแบบของเวกตอร์

ลกัษณะสาํคญัของสญัญาณเสยีง (Feature vector) ดงัแสดงในภาพประกอบ 2 เพื�อจะไดนํ้า

เวกเตอร์นี�ไปใช้เป็นเวกเตอร์แบบอ้างองิ (Reference template) ในการฝึกฝนทกัษะการ

ออกเสยีงคาํศพัทภ์าษาองักฤษในขั �นตอนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 การหาจุดเริ�มตน้และจุดสิ�นสุดของสญัญาณเสยีง 

  

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 เวกเตอรแ์บบอา้งองิ 

 

3.  การฝึกทกัษะการออกเสียงคาํศพัท์ภาษาองักฤษ (Pronunciation practice 

process) 

 ส่วนนี�เป็นการฝึกทกัษะการออกเสยีงคาํศพัทภ์าษาองักฤษ โดยที�ผูเ้รยีนพดูคาํศพัท์

ภาษาองักฤษเพื�อบนัทกึเป็นไฟล์สญัญาณเสียง จากนั �นระบบนําไฟล์สญัญาณเสยีงเขา้สู่

กระบวนการประมวลผลเบื�องต้น (Pre-processing), การสกัดลักษณะสําคัญจาก

สญัญาณเสยีง (Feature extraction) และสร้างเป็นเวกเตอร์ลกัษณะสําคญัของสญัญาณ

เสยีงพูดของผู้เรยีน และนําเวกเตอร์ที�สร้างขึ�นนี� เปรยีบเทียบกบัเวกเตอร์แบบอ้างองิของ

      W = [Syllable, Pitch, LPC] 

Syllable คอื จาํนวนพยางคข์องคาํศพัท ์

Pitch  คอื ค่าระดบัเสยีงของคาํศพัทภ์าษาองักฤษ 

LPC  คอื สมัประสทิธิ �พนัธะเชงิเสน้ของคาํศพัทภ์าษาองักฤษ 
 

 

จุดเริ่มตน จุดส้ินสุด 

 

ภาพประกอบ 1 การหาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของสัญญาณเสียง

W = [Syllable, Pitch, LPC]

 Syllable คือ จำานวนพยางค์ของคำาศัพท์

 Pitch  คือ ค่าระดับเสียงของคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ

 LPC  คือ สัมประสิทธิ์พันธะเชิงเส้นของคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ

ภาพประกอบ 2 เวกเตอร์แบบอ้างอิง
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ภาพประกอบ 3 โครงสร้างของโปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ำาหรบัชว่ยฝกึฝนทกัษะการออกเสยีง

ภาพประกอบ 4 ขั้นตอนการทำางานของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำาหรับช่วยฝึกทักษะการออกเสียง

ผลการวิจัย
 ผลการพัฒนาโปรแกรม

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับช่วยฝึก
ทักษะการออกเสียง มีความสามารถจัดการฐาน

ข้อมูลระบบ ที่มีการจัดการฐานข้อมูลบุคคลและ
จัดการฐานข้อมูลบทเรียน และสามารถฝึกทักษะ
การออกเสยีงคำาศพัทภ์าษาอังกฤษ ภาพประกอบ 5 
แสดงตัวอย่างหน้าจอการจัดการฐานข้อมูลบุคคล 
และการจัดการฐานข้อมูลบทเรียน ภาพประกอบ 
6 แสดงตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม

ก.

ข.

ภาพประกอบ 5 ตัวอย่างหน้าจอการจัดการฐาน
ข้อมูลระบบ

 ก. การจัดการฐานข้อมูลบุคคล

 ข. การจัดการฐานข้อมูลบทเรียน
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คาํศพัทท์ี�เกบ็อยูใ่นฐานขอ้มลูระบบ ทาํการวดัความเหมอืน (Similarity measurement) โดย

ใหค้ะแนนความถูกต้องของแต่ละคุณลกัษณะ และนําคะแนนรวมไปตดัเกรดโดยใช้เกณฑ์

ตามตาราง 3 ทาํใหไ้ดเ้กรดที�แสดงความถูกตอ้งของการออกเสยีงคาํศพัทข์องผูเ้รยีน   

 

ตาราง  3 การตดัเกรดจากระดบัคะแนนความถูกตอ้ง 

 

คะแนนรวม  เกรด 

81 - 100 A 

71 - 80 B 

61 – 70 C 

51 – 60 D 

0 - 50 F 

   

โครงสรา้งของโปรแกรม และขั �นตอนการทํางานที�สําคญัของการสร้างแบบอ้างองิ

และการฝึกทกัษะการออกเสยีง สามารถสรุปไดด้งัภาพประกอบ 3 และ 4 ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 โครงสรา้งของโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํหรบัช่วยฝึกฝนทกัษะการออกเสยีง 

 
โปรแกรมคอมพิวเตอรส์าํหรบัช่วยฝึกทกัษะ 
การออกเสียงภาษาองักฤษโดยใช้การรู้จาํเสียง 

การจดัการฐานขอ้มลูระบบ 

การสรา้งแบบอ้างองิของคําศพัทภ์าษาองักฤษ 

การฝึกทกัษะการออกเสยีงคาํศพัท์ภาษาองักฤษ

การจดัการฐานขอ้มลูบุคคล 

การจดัการฐานขอ้มลูบทเรยีน 
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ภาพประกอบ 4 ขั �นตอนการทาํงานของโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํหรบัช่วยฝึกทกัษะการออกเสยีง 

 

ผลการวิจยั 

 ผลการพฒันาโปรแกรม 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์สําหรบัช่วยฝึกทกัษะการออกเสยีง มคีวามสามารถจดัการ

ฐานขอ้มลูระบบ ที�มกีารจดัการฐานขอ้มลูบุคคลและจดัการฐานขอ้มูลบทเรยีน และสามารถ

ฝึกทกัษะการออกเสยีงคําศพัท์ภาษาองักฤษ ภาพประกอบ 5 แสดงตวัอย่างหน้าจอการ

จดัการฐานขอ้มลูบุคคล และการจดัการฐานขอ้มูลบทเรยีน ภาพประกอบ 6 แสดงตวัอย่าง

การใชง้านโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 
Reference Template Pronunciation Practice 

  

Pre-processing Pre-processing 

Feature Extraction Feature Extraction 

Speech Profiling Speech Profiling 

Similarity 

Database 

Score Grading 

Result 
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  ก.      ข. 

ภาพประกอบ 5 ตวัอยา่งหน้าจอการจดัการฐานขอ้มลูระบบ 

ก. การจดัการฐานขอ้มลูบุคคล 

ข. การจดัการฐานขอ้มลูบทเรยีน 

 

เมื�อผู้เรียนต้องการฝึกทกัษะการออกเสยีงคําศพัท์ภาษาองักฤษ ด้วยการใช้งาน

โปรแกรม ผูเ้รยีนตอ้งผ่านขั �นตอนการพสิจูน์ตวับุคคล (Authentication) ด้วยการตรวจสอบ

รหสัผ่าน (ภาพประกอบ 6 ก.) ถ้าผูเ้รยีนป้ อนรหสัผ่านถูกตอ้ง ผูเ้รยีนจะสามารถเขา้สู่ระบบ 

และใชง้านโปรแกรมได ้ 

 หลงัจากที�ผู้เรยีนผ่านขั �นตอนการพสิูจน์ตวับุคคลเป็นที�เรยีบร้อย ผู้เรยีนสามารถ

เลอืกที�จะทาํรายการเพื�อเปลี�ยนแปลงขอ้มลูส่วนตวั หรอืเปลี�ยนรหสัผ่าน หรอืเรยีกดูประวตัิ

การทดสอบการออกเสยีง (Trained history) ดงัภาพประกอบ 6 ข. 

 ผู้เรยีนสามารถเรียกดูประวตักิารทดสอบการออกเสยีง ที�แสดงให้เห็นคําศพัท์ที�

ผู้เรียนได้ทําการฝึกทกัษะการออกเสยีง เกรดที�ได้รบั (Grade) และจํานวนครั �งของการ

ทดลองออกเสยีงคาํศพัทภ์าษาองักฤษคาํนั �น (Count) และเมื�อผูเ้รยีนต้องการฝึกทกัษะการ

ออกเสยีง ผูเ้รยีนสามารถกดปุม่ START เพื�อเขา้สู่หน้าจอการฝึกทกัษะ ภาพประกอบ 6 ค. 

 ในการฝึกการออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนนั �น ระบบทําการสุ่ม

ตวัอย่างคําศพัท์ภาษาองักฤษในระดบัที�ผู้เรยีนต้องทําการฝึกทกัษะการออกเสยีง ผู้เรยีน

สามารถเลอืกฟงัตวัอยา่งการออกเสยีงคาํศพัทข์องผูส้อนดว้ยการกดปุ ่ ม Example (1)  เมื�อ

ผู้เรียนต้องการบนัทกึการออกเสียงคําศพัท์ของผู้เรียน ผู้เรยีนจะกดปุ ่ ม Start (2) และ

ผูเ้รยีนสามารถฟงัเสยีงที�บนัทกึไวน้ี� ด้วยการกดปุ ่ ม Test sound (3)  ผู้เรยีนสามารถเลอืก

บนัทกึการออกเสยีงคําศพัท์คํานี�ซํ�าได้หลายครั �ง จนกระทั �งผู้เรยีนพอใจจงึกดปุ ่ ม OK (4) 

เพื�อให้โปรแกรม ประเมนิผลการออกเสยีงคําศพัท์ภาษาองักฤษของผู้เรยีน โดยแสดงผล

การประเมนิเป็นเกรด ดงัภาพประกอบ 6 ง. 
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  ก.      ข. 

ภาพประกอบ 5 ตวัอยา่งหน้าจอการจดัการฐานขอ้มลูระบบ 

ก. การจดัการฐานขอ้มลูบุคคล 

ข. การจดัการฐานขอ้มลูบทเรยีน 

 

เมื�อผู้เรียนต้องการฝึกทกัษะการออกเสยีงคําศพัท์ภาษาองักฤษ ด้วยการใช้งาน

โปรแกรม ผูเ้รยีนตอ้งผ่านขั �นตอนการพสิจูน์ตวับุคคล (Authentication) ด้วยการตรวจสอบ

รหสัผ่าน (ภาพประกอบ 6 ก.) ถ้าผูเ้รยีนป้ อนรหสัผ่านถูกตอ้ง ผูเ้รยีนจะสามารถเขา้สู่ระบบ 

และใชง้านโปรแกรมได ้ 

 หลงัจากที�ผู้เรยีนผ่านขั �นตอนการพสิูจน์ตวับุคคลเป็นที�เรยีบร้อย ผู้เรยีนสามารถ

เลอืกที�จะทาํรายการเพื�อเปลี�ยนแปลงขอ้มลูส่วนตวั หรอืเปลี�ยนรหสัผ่าน หรอืเรยีกดูประวตัิ

การทดสอบการออกเสยีง (Trained history) ดงัภาพประกอบ 6 ข. 

 ผู้เรยีนสามารถเรียกดูประวตักิารทดสอบการออกเสยีง ที�แสดงให้เห็นคําศพัท์ที�

ผู้เรียนได้ทําการฝึกทกัษะการออกเสยีง เกรดที�ได้รบั (Grade) และจํานวนครั �งของการ

ทดลองออกเสยีงคาํศพัทภ์าษาองักฤษคาํนั �น (Count) และเมื�อผูเ้รยีนต้องการฝึกทกัษะการ

ออกเสยีง ผูเ้รยีนสามารถกดปุม่ START เพื�อเขา้สู่หน้าจอการฝึกทกัษะ ภาพประกอบ 6 ค. 

 ในการฝึกการออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนนั �น ระบบทําการสุ่ม

ตวัอย่างคําศพัท์ภาษาองักฤษในระดบัที�ผู้เรยีนต้องทําการฝึกทกัษะการออกเสยีง ผู้เรยีน

สามารถเลอืกฟงัตวัอยา่งการออกเสยีงคาํศพัทข์องผูส้อนดว้ยการกดปุ ่ ม Example (1)  เมื�อ

ผู้เรียนต้องการบนัทกึการออกเสียงคําศพัท์ของผู้เรียน ผู้เรยีนจะกดปุ ่ ม Start (2) และ

ผูเ้รยีนสามารถฟงัเสยีงที�บนัทกึไวน้ี� ด้วยการกดปุ ่ ม Test sound (3)  ผู้เรยีนสามารถเลอืก

บนัทกึการออกเสยีงคําศพัท์คํานี�ซํ�าได้หลายครั �ง จนกระทั �งผู้เรยีนพอใจจงึกดปุ ่ ม OK (4) 

เพื�อให้โปรแกรม ประเมนิผลการออกเสยีงคําศพัท์ภาษาองักฤษของผู้เรยีน โดยแสดงผล

การประเมนิเป็นเกรด ดงัภาพประกอบ 6 ง. 
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 เมือ่ผูเ้รยีนตอ้งการฝึกทกัษะการออกเสยีง
คำาศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยการใช้งานโปรแกรม  
ผู้ เรียนต้องผ่านข้ันตอนการพิสูจน์ตัวบุคคล  
(Authentication) ด้วยการตรวจสอบรหัสผ่าน 
(ภาพประกอบ 6 ก.) ถ้าผู้เรียนป้อนรหัสผ่านถูก
ต้อง ผู้เรียนจะสามารถเข้าสู่ระบบ และใช้งาน
โปรแกรมได้ 

 หลงัจากทีผู้่เรยีนผ่านขัน้ตอนการพสิจูนต์วั
บคุคลเปน็ทีเ่รยีบรอ้ย ผู้เรยีนสามารถเลอืกทีจ่ะทำา
รายการเพือ่เปลีย่นแปลงขอ้มลูสว่นตวั หรอืเปลีย่น
รหัสผ่าน หรือเรียกดูประวัติการทดสอบการออก
เสียง (Trained history) ดังภาพประกอบ 6 ข.

 ผูเ้รียนสามารถเรยีกดปูระวตักิารทดสอบ
การออกเสียง ที่แสดงให้เห็นคำาศัพท์ที่ผู้เรียน
ได้ทำาการฝึกทักษะการออกเสียง เกรดที่ได้รับ 
(Grade) และจำานวนครั้งของการทดลองออก
เสียงคำาศัพท์ภาษาอังกฤษคำานั้น (Count) และ

เมือ่ผูเ้รยีนตอ้งการฝกึทกัษะการออกเสยีง ผูเ้รยีน
สามารถกดปุ่ม START เพื่อเข้าสู่หน้าจอการฝึก
ทักษะ ภาพประกอบ 6 ค.

 ในการฝึกการออกเสียงคำาศัพท์ภาษา
อังกฤษของผู้เรียนน้ัน ระบบทำาการสุ่มตัวอย่าง
คำาศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับที่ผู้เรียนต้องทำาการ
ฝึกทักษะการออกเสียง ผู้เรียนสามารถเลือกฟัง
ตัวอย่างการออกเสียงคำาศัพท์ของผู้สอนด้วยการ
กดปุม่ Example (1) เมือ่ผูเ้รยีนตอ้งการบนัทกึการ
ออกเสยีงคำาศพัทข์องผูเ้รยีน ผูเ้รยีนจะกดปุม่ Start 
(2) และผู้เรียนสามารถฟังเสียงที่บันทึกไว้นี้ ด้วย
การกดปุ่ม Test sound (3) ผู้เรียนสามารถเลือก
บันทึกการออกเสียงคำาศัพท์คำานี้ซ้ำาได้หลายครั้ง 
จนกระทั่งผู้เรียนพอใจจึงกดปุ่ม OK (4) เพื่อให้
โปรแกรม ประเมินผลการออกเสียงคำาศัพท์ภาษา
อังกฤษของผู้เรียน โดยแสดงผลการประเมินเป็น
เกรด ดังภาพประกอบ 6 ง.
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   ก.      ข. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ค.      ง. 

ภาพประกอบ 6 ตวัอยา่งหน้าจอการใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํหรบัช่วยฝึกทกัษะการออกเสยีง 

ก. การเขา้ใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํหรบัช่วยฝึกทกัษะการออกเสยีง 

ข. การใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํหรบัช่วยฝึกทกัษะการออกเสยีง 

ค. ประวตักิารทดสอบการออกเสยีงคาํศพัทภ์าษาองักฤษของผูเ้รยีน 

ง. การฝึกการออกเสยีงคาํศพัทภ์าษาองักฤษของผูเ้รยีน 

 

 ผลการประเมินความถกูต้องของโปรแกรม 

คณะผูว้จิยัไดท้าํการประเมนิความถูกตอ้งในการทาํงานของโปรแกรมคอมพวิเตอร์

สาํหรบัช่วยฝึกทกัษะการออกเสยีงภาษาองักฤษ ดว้ยการเปรยีบเทยีบผลจากการระบุระดบั

ความถูกตอ้งของการออกเสยีงคาํศพัทภ์าษาองักฤษของผูเ้รยีน เมื�อใชโ้ปรแกรมกบัเมื�อใช้

ผูส้อน และคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งผูป้ระเมนิ (โปรแกรมและผูส้อน)  

  

  



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 34 ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556

 ผลการประเมินความถูกต้องของ
โปรแกรม

 คณะผูว้จิยัไดท้ำาการประเมนิความถกูตอ้ง
ในการทำางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับ
ช่วยฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ด้วยการ
เปรยีบเทยีบผลจากการระบรุะดบัความถกูตอ้งของ
การออกเสยีงคำาศพัทภ์าษาองักฤษของผูเ้รยีน เมือ่
ใช้โปรแกรมกับเมื่อใช้ผู้สอน และคำานวณค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (โปรแกรมและ
ผู้สอน) 

 จากการทดสอบโปรแกรม โดยใช้กลุ่ม
ตวัอยา่งทีเ่ปน็ผูใ้ชง้านระบบในระดบัผูเ้รยีน จำานวน 
30 คน ทำาการทดสอบการออกเสียงคำาศัพท์ภาษา

อังกฤษจำานวน 100 คำา บันทึกเกรดที่เป็นผลจาก
การระบุระดับความถูกต้องการออกเสียงคำาศัพท์
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน (เกรดจากโปรแกรม) 
จากน้ันคณะผู้วิจัยได้นำาไฟล์สัญญาณเสียงของผู้
เรียนไปให้ผู้สอนฟังและประเมินผลการออกเสียง
คำาศัพท์แต่ละคำาด้วยการให้เกรด (เกรดจากผู้
สอน) และนำาเกรดที่ได้จากโปรแกรมเปรียบเทียบ
กบัเกรดที่ไดจ้ากผูส้อน ดงัแสดงตวัอยา่งในตาราง 
4 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้
ประเมนิทีค่ำานวณได ้พบวา่คา่ดชันมีคีา่เทา่กบั 0.72 
แสดงว่าโปรแกรมและผู้สอนประเมินผลการออก
เสียงคำาศัพท์ได้สอดคล้องกัน
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   ค.      ง. 

ภาพประกอบ 6 ตวัอยา่งหน้าจอการใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํหรบัช่วยฝึกทกัษะการออกเสยีง 

ก. การเขา้ใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํหรบัช่วยฝึกทกัษะการออกเสยีง 

ข. การใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํหรบัช่วยฝึกทกัษะการออกเสยีง 

ค. ประวตักิารทดสอบการออกเสยีงคาํศพัทภ์าษาองักฤษของผูเ้รยีน 

ง. การฝึกการออกเสยีงคาํศพัทภ์าษาองักฤษของผูเ้รยีน 

 

 ผลการประเมินความถกูต้องของโปรแกรม 

คณะผูว้จิยัไดท้าํการประเมนิความถูกตอ้งในการทาํงานของโปรแกรมคอมพวิเตอร์

สาํหรบัช่วยฝึกทกัษะการออกเสยีงภาษาองักฤษ ดว้ยการเปรยีบเทยีบผลจากการระบุระดบั

ความถูกตอ้งของการออกเสยีงคาํศพัทภ์าษาองักฤษของผูเ้รยีน เมื�อใชโ้ปรแกรมกบัเมื�อใช้

ผูส้อน และคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งผูป้ระเมนิ (โปรแกรมและผูส้อน)  

  

  

ภาพประกอบ 6 ตัวอย่างหน้าจอการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับช่วยฝึกทักษะการออกเสียง

 ก. การเข้าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับช่วยฝึกทักษะการออกเสียง

 ข. การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับช่วยฝึกทักษะการออกเสียง

 ค. ประวัติการทดสอบการออกเสียงคำาศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียน

 ง. การฝึกการออกเสียงคำาศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียน
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ตาราง 4 ตัวอย่างการประเมินผลการออกเสียงคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำาที่ คำาศัพท์ เกรดจากโปรแกรม เกรดจากผู้สอน
1 absent A A
2 absorb D A
3 bargain D B
4 ideal A A

5 ignorance A B

 ผลการประเมนิความพึงพอใจของผูใ้ช้
งานโปรแกรม

 คณะผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้

งานโปรแกรม โดยกำาหนดใหผู้เ้รยีนจำานวน 30 คน 
ทดลองใช้งานโปรแกรม จากนั้นทำาแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ได้ผลดังตาราง 5

ตาราง 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรม

 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรม  S.D. ความหมาย
1 โปรแกรมใช้งานง่าย สะดวก  3.90 0.55 มาก
2 ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 3.80 0.41 มาก
3 สามารถฝึกฝนทักษะการออกเสียงได้ด้วยตนเอง 4.73 0.45 มากที่สุด
4 ช่วยเพิ่มทักษะการออกเสียงคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ 4.43 0.50 มาก
5 ช่วยทบทวนคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ 4.43 0.50 มาก

 โดยภาพรวม 4.26 0.48 มาก

 จากตาราง 5 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส่วนใหญ่มี
ความคดิเหน็ดา้นตา่งๆ อยู่ในระดับดี และโดยภาพ
รวมของความพงึพอใจในการใชง้านโปรแกรม โดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับดี และโปรแกรมช่วยให้ผู้เรียน
สามารถฝึกฝนทักษะการออกเสียงได้ด้วยตนเอง 
มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ โปรแกรม
ช่วยเพิ่มทักษะการออกเสียง และความพึงพอใจ
น้อยที่สุดคือ การท้าทายความสามารถของผู้เรียน 

อภิปรายผลการวิจัย 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับช่วยฝึก
ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดย
ใช้การรู้จำาเสียงได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้เรียน
ใช้โปรแกรมน้ีช่วยในการฝึกทักษะการออกเสียง
ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Liu, Wen, Lu & Chen (2011: 212-215) 
ที่ ได้นำาเสนอแนวคิดในการนำาเทคโนโลยีการรู้
จำาเสียงเข้ามาช่วยพัฒนาทักษะการพูดภาษาต่าง
ประเทศ 
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 จากผลการประเมินความถูกต้องของ
โปรแกรม พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ผู้ประเมินมีค่าเท่ากับ 0.72 แสดงว่าโปรแกรม
และผู้สอน ประเมินผลการออกเสียงคำาศัพท์
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้สอดคล้องกัน โดยที่
ความแตกต่างในการประเมินผลของโปรแกรม
และผู้สอน อาจจะเนื่องมาจากประสิทธิภาพการ
ทำางานของโปรแกรมที่มีข้อผิดพลาดในขั้นตอน
การประมวลผลเสียง ข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจาก
คุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกเสียง และ
สภาพแวดล้อมในการบันทึกเสียง ฯลฯ (ธีราพร 
เรือนจำารูญ, 2553: 31-32) และอาจจะเนื่องมา
จากระดับความถูกตอ้งในการประเมินผลการออก
เสียงโดยผู้สอน ที่ต้องประเมินคุณภาพการออก
เสยีงของผูเ้รยีนเป็น 5 ระดับ ตามเกณฑก์ารวดัผล
ที่กำาหนดไว้ในโปรแกรม ทำาให้ผู้สอนไม่สามารถ
ควบคมุความถกูตอ้งในการประเมินความแตกตา่ง
ในการออกเสียงแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน และ
ถูกต้อง (Morreale & Backlund, 2007: 7)

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้งานโปรแกรม พบว่าโปรแกรมช่วยให้ผู้เรียน
สามารถฝึกฝนทักษะการออกเสียงคำาศัพท์ภาษา
องักฤษไดด้ว้ยตนเอง ช่วยเพ่ิมทักษะการออกเสยีง
คำาศัพท์ภาษาอังกฤษ เนื่องจากโปรแกรมมีการ
ทำางานในส่วนของการประเมินผลการออกเสียง
คำาศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนด้วยการเปรียบ
เทยีบลกัษณะสำาคญัของสญัญาณเสยีงของผู้เรยีน
กับลักษณะสำาคัญของสัญญาณเสียงของผู้สอน 
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถประเมินความถูกต้องการ
ออกเสียงคำาศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้ด้วย
ตนเอง เป็นการลดขอ้จำากดัของสือ่การเรยีนรู ้หรอื
โปรแกรมฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษที่มี
อยู่ทั่วไป (Morreale & Backlund,2007: 1) และ
ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษา
องักฤษของผูเ้รยีนไดด้ยีิง่ขึน้ (ธรีาภรณ ์พลายเลก็, 

2554: 56-57)

 

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย
ไปใช้

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ถูกออกแบบ
และพัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย และ
สามารถนำาไปใช้งานได้กับระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้
งานทั่วไป โดยไม่ต้องการฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์
เฉพาะ ทำาให้มีต้นทุนต่ำา นอกจากนี้โปรแกรม 
สามารถนำาไปใช้งานได้กับสถาบันการศึกษา
ต่างๆ เช่น โรงเรียน สถาบันภาษา เป็นต้น โดยที่
สถาบันการศึกษาเหล่านั้นไม่จำาเป็นต้องมีผู้สอน
ที่เป็นเจ้าของภาษาอยู่ประจำา ทำาให้ลดค่าใช้จ่าย 
และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนผู้สอน นอกจาก
นี้โปรแกรม สามารถประเมินผลการออกเสียงคำา
ศพัทข์องผูเ้รยีน ทำาใหผู้เ้รยีนสามารถฝกึฝนทกัษะ
การออกเสียงคำาศัพท์ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง 
และช่วยพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้
เรียนได้เป็นอย่างดี

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป

 1. ควรเพิ่มประสิทธิภาพการออกเสียง
ภาษาอังกฤษด้วยการพัฒนาระบบที่มีความ
สามารถฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษใน
ระดับประโยค (Sentence-based level) เพื่อ
ช่วยพัฒนาทักษะการพูดโต้ตอบภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน 

 2. ควรปรับปรุงเรื่องการประสานต่อกับ
ผู้ใช้ (User Interface) เพื่อให้ได้ระบบที่ง่ายและ
สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

 3. ควรมีระบบการประเมินผลผู้เรียน
พร้อมทั้งให้คำาแนะนำา (comment) เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถปรับปรุงและพัฒนาการออกเสียงภาษา
อังกฤษได้ดียิ่งขึ้น
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การรบัรูเ้รือ่งอิทธบิาท 4 ของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา สำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
Perception on “Itthibat 4” of Primary Education Students 
under the Office of Mukdahan Primary Educational Service 
Area 

ลักขณา สริวัฒน์1 
Lakkhana Sariwat1 

บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้เรื่องอิทธิบาท 4 โดยรวมและราย
ด้าน 5 ด้าน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
อำาเภอเมอืง จังหวดัมุกดาหาร จำาแนกตามเพศ และระดบัชว่งชัน้ ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2555 จำานวน 
60 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถามการรับรู้เรื่องอิทธิบาท 4 ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านอิทธิบาท 4: หลักพุทธธรรม 4 
ด้าน 2) ด้านฉันทะ 3) ด้านวิริยะ 4) ด้านจิตตะ และ 5) ด้านวิมังสา ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ
ด้านละ 3 ข้อ รวม 15 ข้อมีค่าอำานาจจำาแนกระหว่าง .27-.94 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .95 สถิติที่ใช้
วเิคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานดว้ย t-test (independent 
samples) ผลการวิจัยปรากฏว่า นักเรียนระดับประถมศึกษามีการรับรู้เรื่องอิทธิบาท 4 โดยรวมและราย
ด้าน 5 ด้านอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือเปรยีบเทยีบตามตวัแปรเพศพบว่า นกัเรยีนระดบัประถมศกึษา
เพศหญิงมีการรับรู้เรื่องอิทธิบาท 4 โดยรวมทุกด้าน ด้านฉันทะและด้านวิริยะสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอิทธิบาท 4: หลักธรรมทางพุทธศาสนา 4 ด้าน ด้านจิตตะและด้าน
วิมังสาซึ่งมีการรับรู้ไม่ไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบตามระดับช่วงชั้นพบว่า นักเรียนระดับชั้นประถม
ศกึษาตอนตน้มกีารรบัรูเ้รือ่งอทิธบิาท 4 โดยรวมทกุดา้นและรายดา้น คอืดา้นอทิธบิาท 4: หลกัธรรมทาง
พุทธศาสนา ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ และด้านจิตตะ สูงกว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่มีการรับรู้ไม่แตกต่างกันในด้านวิมังสา 

คำาสำาคัญ: การรับรู้, เรื่องอิทธิบาท 4, ด้านอิทธิบาท 4: หลักพุทธธรรม, ด้านฉันทะ, ด้าน วิริยะ, ด้าน
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Abstract
 The purposes of this research were to study and compare the primary education 
students’ perception on “Itthibath 4” in overall and 5 aspects under the Office of Mukdahan 
Primary Educational Service Area classified by gender as well as class levels. The sample 
consisted of 60 primary education students under BanKhongsamran school, Kham-ar-huan 
school group, Office of Mukdahan Educational Primary Area, each of which was 35 males, 
25 females, 30 lower primary education students, and 30 upper primary education students. 
The research instrument was a 15-item questionnaire on “Itthibath 4” covering 5 aspects, 
including the 1st Itthibath 4: 4 Buddhist Principles aspect, the 2nd Shantha aspect, the 3rd 

Viriya aspect, the 4th Jitta aspect, and the 5th Vimangsa aspect, with 3-rating scale including  
high, medium, and low. Its discrimination powers were ranging from .27 to .94 and its  
reliability was .95. The data were analyzed through percentage, mean, standard deviation and 
the hypothesis was tested through t-test (Independent Samples). The research results were: 
1) the primary education students’ perceptions on “Itthibath 4” in overall and 5 aspects were 
at a medium level, 2) When those of the students under gender were compared, it appeared 
that the females’ perception on “Itthibath 4” in overall and 2 aspects on Shantha and Viriya 
were higher than those of the males at the .05 level of statistical significant difference but 
the rest 3 aspects on Itthibath 4: 4 Buddhist Principles aspect, Jitta aspect, and Vimangsa 
aspect were not different. When those of the students under class levels were compared, it 
revealed that the lower primary education students’ perception on “Itthibath 4” in overall and 
Itthibath 4: 4 Buddhist principles aspect, Shantha aspect, Viriya aspect, and Jitta aspect were 
higher than those under the upper primary education students’ at the .05 level of statistical 
significant difference except for the Vimangsa aspect that was not different. 

Keywords: perception, “Itthibat 4”, “Itthibat 4”: 4 Buddhist Principle aspects, Shantha aspect, 
Viriya aspect, Jitta aspect, Vimangsa aspect, primary Education students, Office 
of Mukdahan Primary Educational Area 

บทนำา
 การรับรู้เป็นกระบวนการทางความคิดที่
มีผลต่อพฤติกรรมและการก่อตัวของเจตคติของ
บุคคล การรับรู้ของบุคคลจึงแตกต่างกันไปตาม
ประสบการณ์ที่ได้รับและมีการประเมินค่าสิ่งที่รับ
รู้แตกต่างกันไปด้วย การรับรู้ของบุคคลเกิดจาก

การไดเ้หน็สิง่ตา่งๆ ไดร้บัฟงัสรรพสิง่ ไดก้ลิน่ และ
ไดส้มัผสัอันเปน็ความรูส้กึทีเ่กดิจากประสาทสมัผสั
โดยอาศัยอวัยวะสัมผัส บุคคลมักจะประเมินค่า
จากสิ่งที่รับรู้โดยอาศัยการคิดผ่านประสบการณ์
และภูมิหลังของตน ดังนั้นการรับรู้จึงหมายถึง
กระบวนการประมวลและตคีวามขอ้มลูตา่งๆ ทีอ่ยู่
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รอบตัวของแต่ละคนได้จากการรู้สึก การรับรู้ของ
บคุคลน้ันจะเก่ียวข้องกับปจัจยัทางจิตวทิยาบางตวั
ได้แก่ การคิด การเรียนรู้ รวมถึงประสบการณ์ 
แรงจูงใจและอารมณ์ (สุชา จันทน์เอม, 2544) 
การรับรู้จึงเป็นพฤติกรรมที่นำาไปสู่การเรียนรู้ของ
นกัเรยีนทีเ่กดิจากการไดเ้หน็ ไดย้นิไดฟ้งั แตล่ะคน
มีการรับรู้และเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิด
และพัฒนาเรื่อยมาในครอบครัวโดยพ่อแม่ หรือผู้
ปกครอง ในโรงเรียนโดยครู ผู้สอน และในสังคม
โดยการทำากจิกรรมตา่งๆ ตามวฒันธรรมประเพณี
ของชุมชน 

 สังคมไทยได้ชื่อว่าเป็นสังคมแห่งเมตตา 
เอื้ออารี เพราะคนไทยมีน้ำาใจ มีความเป็นมิตร 
และชอบช่วยเหลือกัน เห็นได้จากการแบ่งปันให้
แก่กันเมื่อประสบภาวะวิกฤติ เช่น น้ำาท่วม ไฟไหม้ 
เป็นตน้ เนือ่งจากคนไทยสว่นใหญเ่กอืบรอ้ยละ 90 
นบัถอืศาสนาพทุธเป็นศาสนาประจำาชาต ิดังนัน้คน
ไทยตั้งแต่เด็กจนผู้สูงวัยต่างก็ปฏิบัติตนตามหลัก
พุทธธรรมพื้นฐานได้แก่ศีล 5 ประกอบด้วยการ
ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่พูดปด ไม่ลักขโมย ไม่ประพฤติผิด
ในกาม และไม่เสพของมึนเมา ข้อห้ามเหล่านี้ถูก
ปลูกฝังกันต่อๆ มาในครอบครัว โรงเรียน และ
สังคมต่างๆ อย่างไรก็ตามปัจจุบันสังคมเปลี่ยนไป
ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำาให้เป็นสังคม
แห่งวัตถุนิยม ทำาให้คนไทยโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนรู้มีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียน
ให้ได้ความรู้และความสามารถในการทำางานเพื่อ
นำาไปประกอบอาชีพในการดำาเนินชีวิต และพึ่งพา
ตนเองได้อย่างมีคุณภาพในภายหน้า แต่กลับมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่สังคมไม่ยอมรับ เห็น
ได้จากข่าวที่เผยแพร่ตามสื่อทั้งทางโทรทัศน์และ
หนงัสอืพมิพ ์เชน่ นกัเรยีนชายรุน่พีท่ำารา้ยนกัเรยีน
ชายรุ่นน้องเพราะไม่ทำาตามคำาสั่งจนอาการสาหัส 
ท้ังๆ ท่ีเรียนอยู่ในระดบัประถมศกึษา หรอืนกัเรยีน
ชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ข่มขืนนักเรียนหญิงชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนในโรงเรียนเดียวกัน 
และนักเรียนวัยรุ่นที่ เรียนต่างสถาบันยกพวก
ทำาร้ายกันจนถึงชีวิต รวมทั้งนักเรียนหญิงตบตีกัน
เพราะเรื่องผู้ชาย เป็นต้น นอกจากนี้มีงานวิจัยที่
ชี้ให้เห็นนักเรียนแสดงพฤติกรรมทางการเรียนที่
ไม่เหมาะสมจนนำาไปสู่ปัญหาด้านการเรียน ได้แก่
การไม่ชอบเรียน หนีเรียนไปเล่นเกมส์ เล่นพนัน
บอล ไม่มีระเบียบ ไม่มีมานะพยายาม ขาดความ
อดทนอดกลั้น และผลการเรียนไม่ดี (พรรณพร 
วรรณลักษณ์, 2548) ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จึง
ต้องจัดโดยการใช้กิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ฝึก
ใชป้ญัญา ใชก้ารคดิวิเคราะหด์ว้ยเหตแุละผล และ
ทำาให้เห็นประโยชน์ของการเรียนจะทำาให้รักการ
เรยีนรู ้มคีวามพากเพยีร เอาใจใส่ในการเรยีน และ
ฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง สอดคล้องกับ พระธรรม
ปฎิก (ป.อ.ปยตุโต) (2546) ไดก้ลา่วไว้ว่า อิทธบิาท 
4 ธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความสำาเร็จมี 4 อย่าง
คือ ฉันทะมีความพอใจมีใจรัก คือพอใจที่จะทำาสิ่ง
น้ันและทำาดว้ยใจรกัตอ้งการความ สำาเรจ็เปน็อยา่ง
ดี ไม่หวังเพราะอยากได้รางวัลหรือผลกำาไร วิริยะ
พากเพียรทำาคือ ขยันหมั่นประกอบทำาสิ่งนั้นด้วย
ความพยายาม เข้มแข็งอดทน ไม่ท้อถอย จิตตะ
เอาใจใสฝ่กัใฝค่อื ตัง้จติรบัรูใ้นสิง่ทีท่ำานัน้ดว้ยความ
คดิไมป่ลอ่ยใจฟุง้ซา่นเลือ่นลอย วิมงัสาใชป้ญัญาส
อบสวนคอื หมัน่ใชป้ญัญาพจิารณาใครค่รวญตรวจ
ตราหาเหตุผล ข้อบกพร่อง เป็นต้น 

 ผู้วิจัยได้ไปประเมินผลการทำางานเชิง
ประจักษ์ของผู้อำานวยการโรงเรียน ได้แก่ ผลงาน
ของนักเรียนที่เกิดจากจากการจัดการเรียนรู้ของ
ครูในโรงเรียน และการรายงานพฤติกรรมตาม
คณุลกัษณะพงึประสงคข์องนักเรยีนทัง้โรงเรยีน ที่
บรหิารงานโดยผูอ้ำานวยการโรงเรยีนระดบัประถม
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษามุกดาหารแห่งหน่ึง และได้รับรู้ว่านักเรียน
ส่วนใหญ่ในโรงเรียนแห่งนี้มาจากครอบครัวที่ต่าง
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กันในเรื่องของสัญชาติเช่น เวียดนาม จีน ลาว 
รวมทั้งชนกลุ่มน้อยภูไท ม้ง หรือเย้า เป็นต้น แต่
ทุกครอบครัวเป็นพุทธศาสนิกชนที่มักจะให้ความ
ร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดีเม่ือมีกิจกรรมทาง
ศาสนาทุกครั้ง แต่จากการรายงานผลพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยส่วนใหญ่ยังไม่น่า
พอใจ เนื่องจากการแสดงออกทั้งในด้านการเรียน 
การทำางานรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียนและ
ในโรงเรียนไม่เหมาะสม ได้แก่การไม่ใส่ใจในการ
ทำางานทั้งงานในหลักสูตรและงานนอกหลักสูตร 
ไม่มีความอดทนอดกลั้น ทำางานเพียงให้เสร็จให้
พ้นไปแตล่ะครัง้โดยยงัไมไ่ดใ้ชค้วามสามารถเตม็ที ่
ไมม่สีมาธใินการทำางาน (โรงเรยีนบา้นโคง้สำาราญ, 
2555) ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการรับรู้เรื่องอิทธิ
บาท 4 ของนักเรียนโรงเรียนนี้ว่าอยู่ในระดับใด
และมีมากน้อยเพียงใด ซึ่งผลของการวิจัยจะช่วย
ให้สามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้
ตรงตามวัตถุประสงค์เมื่อทราบว่านักเรียนคนใด 
หรือกลุ่มใดมีการรับรู้เรื่องอิทธิบาท 4 น้อยก็ควร
ได้รับการช่วยเหลือให้มีการรับรู้เพิ่มขึ้นซึ่งจะมีผล
ให้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาการรับรู้เรื่องอิทธิบาท 4 
โดยรวมและรายด้านของนักเรียนระดับประถม
ศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร อำาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบการรบัรูเ้รือ่งอทิธบิาท 
4 โดยรวมและรายด้านของนักเรียนระดับประถม
ศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร อำาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำาแนก
ตามเพศและระดับช่วงชั้น

สมมติฐานของการวิจัย 
 การรับรู้เรื่องอิทธิบาท 4 โดยรวมและ รายด้าน
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา จำาแนกตามเพศ
และระดับช่วงชั้น มีความแตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร
ได้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษา สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำานวน 968 คน กลุ่ม
ตัวอย่างคือนักเรียนระดับประถมศึกษาจำานวน 60 
คน โรงเรียนบ้านโค้งสำาราญ กลุ่มโรงเรียนคำาอา
ฮวน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษามุกดาหาร ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้น
ตอน (stratified random sampling) โดยขั้นตอน
แรกสุ่มกลุ่มโรงเรียน 1 กลุ่มจากกลุ่มโรงเรียน 19 
กลุ่ม ได้กลุ่มโรงเรียนคำาอาฮวน ซึ่งประกอบด้วย
โรงเรียนจำานวน 10 โรงเรียน ขั้นตอนที่สองสุ่ม
โรงเรียน 1 โรงเรียนจาก 10 โรงเรียนได้โรงเรียน
บ้านโค้งสำาราญ 

 2. เครือ่งมอืที่ใชใ้นการวจิยั เครือ่งมอืที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการรับรู้เรื่องอิทธิ
บาท 4 จำาแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านเรื่องอิทธิ
บาท 4: หลักพุทธธรรม 4 ด้าน 2. ด้านฉันทะ 3. 
ด้านวิริยะ 4. ด้านจิตตะ และ 5. ด้านวิมังสา แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับรวม 15 ข้อ โดย
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .27 
ถึง .94 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .94 

 3. การดำาเนินการเก็บรวบรวมและจัด
กระทำากับข้อมูล 

 3.1 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามการรับรู้ให้ครู
ประจำาชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1-6 จำานวนทัง้หมด 60 
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ฉบับ ในต้นเดือนธันวาคม 2555 และเก็บรวบรวม
ได้คืนทั้งหมดครบ 60 ฉบับในเวลา 2 สัปดาห์ต่อ
มา

 3.2 นำาแบบสอบถามการรับรู้ทั้งหมดมา
ตรวจสอบความสมบรูณพ์บวา่ไดแ้บบวดัทีส่มบรูณ์
ทั้ง 60 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 จึงให้คะแนนตาม
ระดับการรับรู้โดยรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน 

 3.3 นำาคะแนนมาจำาแนกตามเพศ และ
ระดับช่วงช้ัน เพือ่ทำาการวเิคราะห์ข้อมูลตามความ
มุ่งหมายในลำาดับต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิจัยวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
สำาเรจ็รปู SPSS จากเครือ่งคอมพวิเตอร ์แลว้นำามา
แปลผลตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 
2545) 

 ค่าเฉลี่ย  ระดับการรับรู้

 2.01-3.00 มาก

 1.01-2.00 ปานกลาง

 0.00-1.00 น้อย

 โดยดำาเนินการวิเคราะห์ตามลำาดับความ
มุ่งหมายดังนี้

 1. วิเคราะหก์ารรบัรูเ้รือ่งอทิธบิาท 4 โดย
รวมและรายดา้น ของนักเรยีนระดบั ประถมศกึษา 
โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 

 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เรื่อง
อิทธิบาท 4 โดยรวมและรายด้านจำาแนกตามเพศ
และระดับช่วงชั้น โดยใช้ t-test (independent 
samples)

สรุปผล
 1. การรับรู้เรื่องอิทธิบาท 4 โดยรวมและ
รายด้านของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร อำาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร อยู่ใน
ระดับปานกลาง ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้เรื่องอิทธิบาท 4 โดยรวมและรายด้าน
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา

  การรับรู้เรื่องอิทธิบาท 4  S.D. ระดับการรับรู้
1. ด้านอิทธิบาท 4: หลักธรรมทางพุทธศาสนา 4 ด้าน
 ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 1.98 0.41 ปานกลาง
2. ด้านฉันทะ: ความพึงพอใจ ความชอบในการเรียน 
 การทำากิจกรรมหรือการทำางาน 1.98 0.47 ปานกลาง
3. ด้านวิริยะ: ความเพียรพยายาม ความมุ่งมั่นในการเรียน 
 การทำากิจกรรมหรือการทำางาน 1.96 0.37 ปานกลาง
4. ด้านจิตตะ: ความคิดจดจ่อ หรือเอาใจฝักใฝ่ในการเรียน 
 สนใจในการเรียน การทำางาน 2.00 0.38 ปานกลาง
5. ด้านวิมังสา ความใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล
 ในการทำากิจกรรมหรือการทำางาน 2.00 0.34 ปานกลาง

  เฉลี่ยรวม 1.98 0.25 ปานกลาง

 ผลการเปรยีบเทยีบการรบัรูเ้รือ่งอทิธบิาท 
4 โดยรวมและรายด้านของนักเรียนระดับประถม
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษามุกดาหาร อำาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
จำาแนกตามเพศและระดับช่วงชั้น ปรากฏดังนี้

 2.1 นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาเพศหญงิ
มีการรับรู้เรื่องอิทธิบาท 4 โดยรวมทุกด้าน ด้าน
ฉันทะและด้านวิริยะสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอิทธิบาท 4: 
หลักธรรมทางพุทธศาสนา 4 ด้าน ด้านจิตตะ และ
ด้านวิมังสา มีการรับรู้ไม่แตกต่างกัน ดังตาราง 2
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบการรับรู้เรื่องอิทธิบาท 4 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำาแนกตาม
เพศ 

  การรับรู้เรื่องอิทธิบาท 4 เพศชาย เพศหญิง t p-value

    S.D.  S.D.
1. ด้านอิทธิบาท 4: หลักธรรมทางพุทธศาสนา

 4 ด้าน ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 1.93 0.42 2.04 0.40 -.998 .323

2. ด้านฉันทะ: ความพึงพอใจ ความชอบใน

 การเรียน การทำากิจกรรมหรือการทำางาน 1.85 0.47 2.16 0.41 -2.746 .008*

3. ด้านวิริยะ: ความเพียรพยายาม ความมุ่งมั่น

 ในการเรียน การทำากิจกรรมหรือการทำางาน 1.82 0.32 2.16 0.36 -3.790 .000*

4. ด้านจิตตะ: ความคิดจดจ่อ หรือเอาใจฝักใฝ่

 ในการเรียน สนใจใน การเรียน การทำางาน 1.95 0.42 2.08 0.29 -1.384 .172

5. ด้านวิมังสา: ความใคร่ครวญตรวจตราหา
 เหตุผลในการทำากิจกรรมหรือการทำางาน 1.96 0.32 2.05 0.36 -1.021 .312
  เฉลี่ยรวม 1.90 0.25 2.10 0.20 -3.412 .001*
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 นกัเรยีนระดับประถมศกึษาตอนตน้มกีาร
รับรู้เรื่องอิทธิบาท 4 โดยรวมทุกด้านและรายด้าน
คือ ด้านอิทธิบาท 4: หลักธรรมทางพุทธศาสนา 
ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ และด้านจิตตะ สูงกว่า

นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านวิมังสามีการ
รับรู้ไม่แตกต่างกัน ดังตาราง 3
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบการรับรู้เรื่องอิทธิบาท 4 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำาแนกตาม

ระดับช่วงชั้น 

 การรับรู้เรื่องอิทธิบาท 4 ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย t p-value
    S.D.  S.D.
1. ด้านอิทธิบาท 4: หลักธรรม
 ทางพุทธศาสนา 4 ด้าน ได้แก่ 
 ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 2.21 0.36 1.74 0.32 5.316 .000*
2. ด้านฉันทะ: ความพึงพอใจ 
 ความชอบในการเรียน การทำา
 กิจกรรมหรือการทำางาน 2.13 0.53 1.82 0.34 2.717 .009*
3. ด้านวิริยะ: ความเพียรพยายาม 
 ความมุ่งมั่นในการเรียน การทำา
 กิจกรรมหรือการทำางาน 2.08 0.42 1.84 0.29 2.526 .015*
4. ด้านจิตตะ: ความคิดจดจ่อ หรือ
 เอาใจฝักใฝ่ ในการเรียน สนใจ
 ในการเรียน การทำางาน 2.17 0.41 1.84 0.26 3.652 .001*
5. ด้านวิมังสา: ความใคร่ครวญ
 ตรวจตราหาเหตุผลในการ
 ทำากิจกรรม การทำางาน 2.07 0.39 1.93 0.27 1.555 .126

  เฉลี่ยรวม 2.13 0.20 1.84 0.19 5.745 .000*
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
 ผู้วิจัยดำาเนินการอภิปรายผลตามลำาดับ
ของการสรุปผลวิจัยดังต่อไปนี้ 

 1. การรับรู้เรื่องอิทธิบาท 4 โดยรวม
และรายด้านของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร อำาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร อยู่ใน
ระดับปานกลาง การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้
เนื่องจากการรับรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจาก
การมองเห็น การได้ยิน หรือการได้สัมผัสในขณะ
ทำากิจกรรมต่างๆ ซึ่งนักเรียนในอำาเภอเมืองมา

จากครอบครัวที่มีสัญชาติต่างๆ ก็จริงแต่มีการ
ดำาเนินชีวิตตามวิถีทางวัฒนธรรม ประเพณี และ
สภาพแวดล้อมเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกัน 
คือฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวอยู่ในระดับพอ
มีพอใช้และค่อนข้างยากจน เนื่องจากพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรที่มีผลผลิต
ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ ปีไหนที่แล้งก็ต้อง
ออกไปหางานต่างถิ่นทิ้งให้ลูกๆ อยู่กันตามลำาพัง 
หรืออยู่กับญาติพี่น้อง แต่เนื่องจากเป็นสังคมที่
มีกิจกรรมตามประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่
บรรพบุรุษโดยเฉพาะกิจกรรมทางพุทธศาสนา 
เชน่การทำาบญุตามประเพณทีอ้งถิน่ การเขา้วัดฟงั
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เทศน์ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมทั้งสองประเภทนี้ทำาให้
นักเรียนได้สัมผัสและรับรู้แนวการปฏิบัติตนตาม
หลักพุทธธรรมบ้าง ซึ่งสอดคล้องกับ Schiffman 
and Kanuk (1991) ท่ีกล่าวว่าการได้ยินได้เห็น
บ่อยๆ รวมทั้งสภาพแวดล้อมเดิมหรือสิ่งที่คุ้นเคย
แม้อยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ย่อมทำาให้เกิดการ
รับรู้ได้ นอกจากนี้ด้วยสังคมเปลี่ยนไปเป็นสังคม
เปิด คือเปิดโอกาสให้บุคคลทุกเพศทุกวัยในสังคม
ได้มีปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่านทางการทำากิจกรรมที่
เป็นไปในลักษณะเดียวกันร่วมกันนั้นเอง และยัง
สอดคล้องกับดวงฤดี ปลอดภัย และคณะ (2549) 
ที่ได้ทำาการวิจัยเรื่องการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ของนักเรียนในพื้นที่ 8 
จังหวัดภาคใต้ และพบว่าสื่อที่นักเรียนใช้ในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มากที่สุด คือ สื่อวิทยุกระจายเสียง รองลงมาเป็น
สื่อประเภทป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์

 2. ผลการเปรียบเทียบการรับรู้เรื่องอิทธิ
บาท 4 โดยรวมและรายด้านของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร อำาเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร จำาแนกตามเพศและระดับช่วงชั้น 
อภิปรายได้ดังนี้

 2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาเพศ
หญิงมีการรับรู้เรื่องอิทธิบาท 4 โดยรวมทุกด้าน 
ด้านฉันทะ และด้านวิริยะสูงกว่าเพศชายอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอิทธิบาท 
4: หลักธรรมทางพุทธศาสนา 4 ด้าน ด้านจิตตะ 
และด้านวิมังสามีการรับรู้ไม่แตกต่างกัน การที่
ผลปรากฏเช่นนี้เพราะนักเรียนทั้งชายและหญิง
อยู่ในวัยเรียนรู้ที่มาจากสภาพแวดล้อมเดียวกัน
มีลักษณะทางครอบครัวไม่แตกต่างกันคือเป็น
ครอบครัวเกษตรกร ลักษณะงานคือการทำานาใน
ฤดฝูน และออกไปทำางานตา่งจังหวดัหลงัเก็บเกีย่ว
พชืผลแลว้ นอกจากมลีกัษณะงานคลา้ยกนัแลว้พอ่

แม่ผู้ปกครองและนักเรียนทั้งหมดยังมีการทำางาน
ร่วมกันตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกัน ได้แก่กิจกรรม
ทางวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นที่ทำาร่วมกัน
ตลอดมานับตั้งแต่บรรพบุรุษโดยเฉพาะกิจกรรม
ทางพทุธศาสนา เช่นการใสบ่าตรตอนเชา้ การเขา้
วัดฟังเทศน์ในวันพระ การทำาบุญขึ้นบ้านใหม่ รวม
ทั้งวันสำาคัญทางพุทธศาสนาจึงเห็นได้ว่านักเรียน
ได้ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่มีตลอดปี และ
นักเรียนทั้งชายและหญิงมีโอกาสเท่าเทียมกันใน
การทำากิจกรรมร่วมกัน การรับรู้ในกิจกรรมดัง
กล่าวคือต้องตั้งใจและเอาใจใส่ในการทำางาน อีก
ทั้งช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจนสำาเร็จได้จึง
เกดิเปน็ประสบการณท์ีม่คีา่ สอดคลอ้งกบัลกัขณา 
สริวัฒน์ (2549) ที่อธิบายไว้ว่าการทำากิจกรรม
ต่างๆ ในสังคมทำาให้เกิดการรับรู้และการเรียนรู้
ทำาให้เกิดประสบการณ์ที่เป็นพื้นฐานทำาให้เข้าใจ
ในสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้ และด้วยลักษณะของ
สภาพแวดล้อมในรูปแบบของการกระทำากิจกรรม
ต่างๆ ด้วยกันโดยไม่แยกเพศแต่ถือว่าเป็นการ
ช่วยกันทำางานกันเป็นทีมจึงทำาให้บุคคลในกลุ่ม
เกิดการรับรู้ในเรื่องเดียวกัน ซึ่งการรับรู้เป็นกระ
บวนการทางความคิดที่มีผลต่อพฤติกรรม ดังนั้น
การทีน่กัเรยีนทัง้ชายและหญงิไดเ้หน็ ไดย้นิ ไดฟ้งั 
ตลอดในขณะทำากิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี
ดังกล่าวจึงทำาให้มีระดับการรับรู้เรื่องอิทธิบาท 4: 
หลกัพทุธธรรม ดา้นจติตะและดา้นวิมงัสา ไมแ่ตก
ตา่งกนั แตนั่กเรยีนหญงิมกีารรบัรูเ้รือ่งอทิธบิาท 4 
โดยรวมทุกด้าน ด้านฉันทะและด้านวิริยะสูงกว่า
นักเรียนชาย เพราะโดยธรรมชาติของเด็กหญิง
จะมีความละเอียดอ่อน มีความอุตสาหะ พยายาม 
มีความอดทนเหนือกว่าเด็กชาย และใช้ภาษาได้ดี
กว่าเด็กชาย จึงทำาคะแนนได้ดีกว่าเด็กชายในช่วง
แรก (ลักขณา สริวัฒน์, 2554) ซึ่งทำาให้นักเรียน
หญิงมีความพึงพอใจในตนเอง มีใจรักแล้วทำาให้
เกิดความพากเพียร สอดคล้องกับพระธรรมปิฎก 
(ป.อ. ปยุตฺโต) (2538) ที่กล่าวว่าเมื่อเกิดฉันทะ
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มีใจรักแล้วก็ทำาให้พากเพียรเมื่อพากเพียรก็เอาใจ
ใส่อยู่เสมอและเปิดช่วงให้ใช้ปัญญาได้อย่างเต็มที่

 2.2 การรบัรูเ้รือ่งอทิธบิาท 4 โดยรวมและรายดา้น 
4 ด้านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
สงูกวา่ระดบัชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย อยา่งมีนัย
สำาคัญทางสถิตทิีร่ะดบั .05 ยกเวน้ดา้นวมัิงสาที่ไม่
แตกตา่งกนั การทีผ่ลการวจิยัปรากฏเชน่นีเ้นือ่งมา
จากนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาตอนตน้ชว่งอาย ุ
7-9 ปี กำาลังมีพัฒนาการทางการรับรู้ได้ดีและมี
การจำาดีมาก มักจะจดจำาเรื่องราวต่างๆ ได้ดี มี
ความอุตสาหะในการทำางานเพื่อต้องการให้ทุกคน
ที่เกี่ยวข้องด้วยยอมรับ และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
ตามกฎระเบยีบอยา่งเครง่ครดั โดยเฉพาะกจิกรรม
ในวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขะ
บูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันหยุด
ไม่ต้องไปโรงเรียนจึงเป็นโอกาสให้เด็กๆ ที่ยังอยู่
ในช่วงต้องการความรักความเอาใจใส่จากพ่อแม่
หรือผู้ปกครองได้ทำากิจกรรมต่างๆ ด้วยกันอย่าง
ใกล้ชิด (สุชา จันทน์เอม, 2544) ส่วนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายอยู่ในช่วงเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น 
กำาลงัตอ้งการหาเอกลกัษณแ์ห่งตน ตอ้งการความ
เป็นอิสระมักคล้อยตามเพื่อน เห็นเพื่อนมีความ
สำาคัญกว่า และนักเรียนวัยนี้ยังไม่ค่อยพอใจในกฎ
เกณฑ์ และระเบยีบเทา่ทีค่วร จงึมักจะพบวา่มกีาร
ประพฤติปฏิบัติตนขัดหูขัดตาผู้ใหญ่อยู่เสมอ ด้วย
วัยที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมักจะมีความขัดแย้ง
ในใจจนทำาให้ปรับตัวลำาบาก นอกจากนี้ยังควบคุม
อารมณ์ไมค่อ่ยไดเ้พราะมกีารเปลีย่นแปลงจากวัย
เด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ชอบคิดจินตนาการตนเองเป็น
พระเอกนางเอก นับถือและศรัทธาคนท่ีมีความรู้
ความสามารถ หรือคนเก่งและยึดเป็นแบบอย่าง 
(Plug and Ross, 1994) ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้
นักเรียนประถมศึกษาตอนต้นมีการรับรู้เรื่องอิทธิ
บาท 4 ทั้งโดยรวมและรายด้าน 4 ด้านสูงกว่า แต่
อย่างไรก็ตามมีด้านหนึ่งที่ไม่แตกต่างกันคือด้าน

วิมังสาซึ่งเป็นความใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล
ในการทำากิจกรรมหรือการทำางานซึ่งนักเรียนช่วง
วัย 7-12 ปี อยู่ในวัยแห่งการเรียนรู้มีพัฒนาการ
ทางสติปัญญาขั้นการคิดแบบเหตุผลเชิงรูปธรรม 
ตามแนวคิดของเพียเจต์นักจิตวิทยาปัญญานิยม
ที่ว่า เด็กช่วงนี้จะมีความสามารถเข้าใจกฎเกณฑ์
ต่างๆ สามารถเข้าใจการใช้สัญลักษณ์แทนสิ่ง
ต่างๆ และวาดภาพในใจได้ มีความเข้าใจความ
สัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลตามหลักตรรกศาสตร์ 
(ลักขณา สริวัฒน์, 2554) จึงทำาให้ไม่มีความแตก
ต่างกันในด้านวิมังสา 

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะโดยทั่วไป

 1.1 พอ่แม ่ผูป้กครอง และคร ูควรใหเ้ดก็
ทั้งหญิงและชายทำางานด้วยตนเองทั้งงานในบ้าน 
และงานในโรงเรียนตามความเหมาะสม เพราะ
การทำางานทุกชนิดเป็นการฝึกใช้อิทธิบาท 4 ใน
การลงมือปฏิบัติเพื่อให้งานสำาเร็จ

 1.2 ครตูอ้งปลกูฝงัหลกัพทุธธรรมในขณะ
สอนเนื้อหาสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยใช้กิจกรรม
ที่กระตุ้นการรับรู้ เพราะการรับรู้เป็นปัจจัยสำาคัญ
ที่ทำาให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น

 1.3 นักเรียนระดับประถมศึกษาตอน
ปลายควรได้รับการฝึกกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การคิดจินตนาการ โดยใช้เทคนิคการเสริมแรงใน
การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ เพื่อพัฒนาความ
รู้สึกชอบ ความมีมานะพยายาม และความตั้งใจ
ในการทำางาน 

 2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้ง 
ต่อไป

 2.1 ควรทำาการวิจยัความสมัพนัธร์ะหว่าง
การรับรู้เรื่องอิทธิบาท ๔ กับพฤติกรรมที่พึง
ประสงคข์องนักเรยีนระดบัประถมศกึษาหรอืระดบั
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มัธยมศึกษา 

 2.2 ควรทำาการศึกษาการรับรู้หลักธรรม
ทางพุทธศาสนาของนักเรียน หรือนิสิต/นักศึกษา
ในระดับต่างๆ 

 2.3 ควรทำาการวจิยัการปฏบิตัตินตามหลกั
พุทธธรรมของนักเรียน นิสิต/นักศึกษาในระดับ
ต่างๆ
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บทคัดย่อ 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบันที่เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองทำาให้กลุ่มสมาชิกอาเซียนจำาเป็นต้องรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว การนำาพาประเทศและ
ประชาชนคนไทยเขา้สูก่ารเปน็สมาชกิประชาคมอาเซยีนจงึเปน็สิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้ทำาอยา่งไรจงึจะเตรยีม
ประชาชนคนไทยให้สามารถดำารงตนอยู่ในสังคมที่มีอาณาเขตกว้างขวางขึ้นและประชาชนของประเทศ
สมาชิกสามารถเคลื่อนย้ายถิ่นฐานการประกอบอาชีพได้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ประเทศไทยจำาเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาในประเด็นที่สำาคัญ 2 ประการ คือ

 1. รูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยการใชภ้าษาองักฤษและภาษาไทย กระทรวงศกึษาธกิารควรมนี
โยบายทีช่ดัเจนในการกำาหนดรปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยการใชภ้าษาองักฤษและภาษาไทยใหเ้หมาะสม
กบัระดับชัน้ของผูเ้รยีน ในระดบัชัน้ประถมศกึษานอกจากการสอนภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารแลว้ควรใช้
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 50 ผ่านการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และวิชา
อื่นๆ ที่เห็นสมควร สำาหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาควรใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนให้มากที่สุดเท่าที่
จะทำาได้

 2. การบริหารการศึกษาที่นำาทางไปสู่เป้าหมายการศึกษาจะบรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้นั้น 
จำาเปน็ตอ้งปรบัเปลีย่นปัจจัยสำาคญัทีเ่อ้ือตอ่การจดัการศกึษา เชน่ หลกัสตูรการศกึษา คณุสมบตัทิีเ่หมาะ
สมของครูผู้สอน คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้บริหารสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของชุมชนและการ
สร้างเครือข่ายทางการศึกษา เป็นต้น

คำาสำาคัญ: การศึกษา, ประชาคมอาเซียน, รูปแบบการจัดการเรียนรู้, การบริหารการศึกษา, การปรับ
เปลี่ยน
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Abstract 
 Since the current of social change rapidlyin society, economics and politics, the  
southeast Asia countries have to live together as one nation, one vision, and one identity, 
Thailand also cannot avoid leading the country itself to the ASEAN community. It has to think 
about how we can lead the country to the goal and makes its people live happily in the society 
that anyone be able to do their jobs in different places.To solve that problem, Education in 
Thailand need to be transformed in 2 important factors:

 1. Bilingual (English & Thai language) Approach

 The Ministry of Education should have an obvious policyabout learning management 
patternof bilingual (English & Thai language) approach suitable to each education level  
such as; in the elementary level should use English as the medium of instruction besides  
communicative English at least 50% through content matter; mathematics and science  
subjects and others, in the secondary level should use English as the medium of instruction 
in so many subjects as possible.

 2. Educational Administration Leading to the Goal

 The educational purpose will reach the goal or not, it is up to the important supporting 
factors such as; curriculum, qualified teachers, qualified school administrators and community 
involvement & educational networks, etc. 

Keywords: Education, ASEAN community, Teaching-learning management format,  
Educational administration, Transformation

บทนำา
 “ประชาคมอาเซียน” เป็นการรวมตัวกัน
ของกลุ่มประเทศอาเซียน เกิดขึ้นภายหลังการ
ประกาศปฏิญญากรงุเทพ (Bangkok Declaration)  
เมือ่วนัที ่8 สงิหาคม 2510 โดยใชช้ือ่วา่ ประชาชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น 
สมาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (The 
Association of Southeast Asia Nations: 
ASEAN) มีสมาชิก 5 ประเทศในช่วงเริ่มต้น คือ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย 
ต่อมามีสมาชิกเพิ่มอีก 5 ประเทศ คือ บรูไนดารุส

ซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนม่า และกัมพูชา รวม
เป็น 10 ประเทศ(สำานักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา, 2554: 11-12)

 การรวมตวัดงักลา่วมุง่หวังพฒันาอาเซยีน
ไปสู่ “ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)” 
ในปี พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือใน3 ด้าน หรือ 3 เสาหลัก ได้แก่ 1) 
ด้านการเมือง 2) ด้านเศรฐกิจ และ 3 ) ด้านสังคม
และวัฒนธรรม (สำานักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา, 2554: 13-14)โดยในเบื้องต้นได้ให้ความ
สำาคัญในความร่วมมือด้านการศึกษา กล่าวคือ ใน
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ด้านการศึกษา นอกจากการให้การศึกษาเรื่องกฎ 
กติกาอาเซียนเพื่อเตรียมตัวสู่อาเซียนแล้ว ต้องให้
ความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย (สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2554: 34)

 ในปัจจุบันการให้ความร่วมมือทางด้าน
การศึกษาได้ให้ความร่วมมือกันแล้ว คือ ASEAN 
University Network (AUN) หรือเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน เป็นความร่วมมือเฉพาะ
ในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น เนื่องจากในระดับ
มัธยมศึกษายังมีปัญหาในเรื่องภาษาอังกฤษที่
ประเทศไทย ลาว และกัมพูชา ยังไม่สามารถใช้
ภาษาองักฤษในการสือ่สารได้อย่างมีประสทิธภิาพ
เทียบได้กับประเทศสมาชิกอื่นๆ (สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2554: 61-62)

 ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับประเทศ
สมาชิกอื่นๆ ของคนไทยในภาพรวมดูเหมือนจะ
เป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน จากข้อมูลสนับสนุน
ที่สืบค้นได้จะพบว่าการพัฒนาภาษาอังกฤษของ
ประเทศไทยเปน็ไปคอ่นขา้งชา้ ถงึแมว้า่จะพดูเรือ่ง
นีก้นัมานานแลว้ก็ตาม ยกตวัอย่าง ผลการทดสอบ
ที่ใช้ชื่อว่า “JobStreet.com English Language 
Assessment” หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “JELA” ซึ่ง

วัดความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างจากสิงคโปร์ได้คะแนนสูงที่สุด คิด
เปน็คา่เฉลีย่ทีร่อ้ยละ 81รองลงมาคอืกลุม่ตวัอยา่ง
จากฟิลิปปินส์ที่ได้ร้อยละ 73, มาเลเซียร้อยละ 
72, อินโดนีเซียได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59 ขณะที่
ไทยอยู่รั้งท้ายที่ร้อยละ 55 หรือเกินครึ่งเพียงเล็ก
น้อย (ผู้จัดการออนไลน์ (ASTV), 2556) และอีก
ตัวอย่างหนึ่งก็คือ ผลการสอบ TOEFL โดยเมื่อวัน
ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 สำานักข่าว The Nation  
ได้รายงานถึงสถิติจากการประชุม“คุณภาพของ
มหาวิทยาลัยในอนาคตเพื่อต้อนรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน”โดย ศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงสถิติ
ความรู้ “ภาษาอังกฤษ” ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
ของนักเรียนไทยไว้ว่า“นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ย
ผลการสอบโทเฟิล TOEFL (Test of English as a 
Foreign Language) อยู่ที่ประมาณ 450 คะแนน 
ในขณะทีเ่พือ่นบา้น ประเทศลาว กมัพชูา และพมา่ 
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 500 คะแนน โดยมี
ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ มีคะแนน
สูงสุดอยู่ที่ 550 คะแนน”ดังภาพประกอบ (ต้นซุง 
เอ็ดยูโซน, 2556) 4 

 

 

ภาพประกอบ กราฟแสดงผลการสอบ TOEFL 

 

 ในที�ประชุมดงักล่าว ศาสตราจารย ์ดร.วจิติรศรสีอา้น อดตีรฐัมนตรวีา่การกระทรวง ศกึษาธกิารยงั

ได้เสนอแนวทางการพฒันาวชิาเรยีนภาษาองักฤษในระดบัมหาวทิยาลยัที�มหาวทิยาลยัสว่นใหญ่ของ

ประเทศมค่ีาเฉลี�ยวชิาเรยีนภาษาองักฤษอยู่ที� 6 หน่วยกติ ในหลกัสูตรการเรยีนเท่านั �น ซึ�งยงัไม่เพยีงพอ

ต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีนนักศกึษาดร.วจิติร กล่าวเป็นภาษาองักฤษเสรมิว่า “It is necessary for us to 

promote the use of English and learn how to use the language with people from other ASEAN 

countries: การสง่เสรมิการเรยีนรูภ้าษาองักฤษเป็นสิ�งจําเป็นอย่างยิ�งเพราะจะเป็นภาษาที�เราตอ้งพดูกบั

คนอื�นๆในอาเซยีน”  

 

 การกา้วสูส่มาชกิประชาคมอาเซยีนในไม่ชา้นี�กบัทกัษะความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของคน

ไทยยงัไม่กา้วไปพรอ้มๆกนั การใชภ้าษาองักฤษมคีวามสาํคญัมากแต่ในขณะเดยีวกนัการพฒันาภาษาองักฤษ

กลบัเชื�องชา้มาก น่าจะถงึเวลาแลว้ที�ต้องมกีารเปลี�ยนแปลงวธิกีารจดัการเรยีนรูใ้หแ้ตกต่างไปจากเดมิบา้ง 

มฉิะนั �นเวลาผา่นไปอกีกี�สบิปีประเทศไทยกไ็ม่สามารถที�จะพฒันาภาษาองักฤษใหท้ดัเทยีมกบัประเทศเพื�อน

บา้นได ้

 

การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนควรมุง่เน้นที�ประเดน็ใด 

 การกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนนั �น กฎบตัรอาเซยีนมาตราที� 34 ระบุใหใ้ช้ภาษาทาํงานของ

อาเซยีน คอืภาษาองักฤษ (The working language of ASEAN shall be English)(ศูนยข์อ้มูลความรู้

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน, 2556)ซึ�งหมายความวา่ประชาชนใน 10 ประเทศอาเซยีนจะต้องใช้

ภาพประกอบ กราฟแสดงผลการสอบ TOEFL
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 ในที่ประชุมดังกล่าว ศาสตราจารย์ 
ดร.วิจิตรศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศกึษาธกิารยงัไดเ้สนอแนวทางการพฒันาวชิาเรยีน 
“ภาษาองักฤษ”ภาษาอังกฤษในระดับมหาวทิยาลยั
ทีม่หาวทิยาลยัสว่นใหญข่องประเทศมีคา่เฉลีย่วิชา
เรยีน “ภาษาองักฤษ”ภาษาองักฤษอยูท่ี ่6 หนว่ยกติ 
ในหลักสูตรการเรียนเท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาดร.วิจิตร กล่าว
เป็น “ภาษาอังกฤษ”ภาษาอังกฤษเสริมว่า “It is 
necessary for us to promote the use of Eng-
lish and learn how to use the language with 
people from other ASEAN countries: การส่ง
เสริมการเรียนรู้ “ภาษาอังกฤษ”ภาษาอังกฤษเป็น
สิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งเพราะจะเป็นภาษาที่เราต้องพูด
กับคนอื่นๆ ในอาเซียน” 

 การก้าวสู่สมาชิกประชาคมอาเซียนในไม่
ชา้นีก้บัทกัษะความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษ
ของคนไทยยังไม่ก้าวไปพร้อมๆกัน การใช้ภาษา
อังกฤษมีความสำาคัญมากแต่ในขณะเดียวกันการ
พฒันาภาษาองักฤษกลบัเชือ่งชา้มาก นา่จะถงึเวลา
แล้วท่ีต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนรู้
ให้แตกต่างไปจากเดิมบ้าง มิฉะนั้นเวลาผ่านไปอีก
กี่สิบปีประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาภาษา
อังกฤษให้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านได้

การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนควร
มุ่งเน้นที่ประเด็นใด
 การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น 
กฎบตัรอาเซยีนมาตราที ่34 ระบใุหใ้ชภ้าษาทำางาน
ของอาเซียน คือภาษาอังกฤษ (The working 
language of ASEAN shall be English)(ศูนย์
ข้อมูลความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2556)
ซึง่หมายความวา่ประชาชนใน 10 ประเทศอาเซยีน
จะต้องใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึนนอกเหนือจากการ
ใช้ภาษาประจำาชาติหรือภาษาประจำาท้องถิ่นของ

ตนเอง ซึ่ง ณ วันนี้หากเราจะเริ่มต้นพัฒนาทักษะ
หรือฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ
ตนเองในการหางานทำาและแสวงหาโอกาสทีด่กีว่า
ให้กับชีวิต ก็นับว่าเป็นช่องทางที่น่าสนใจ

 การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหลายคน
มักเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเทศเท่านั้น
ที่จะต้องสื่อสารกันหรือเฉพาะนักธุรกิจ ผู้ค้าขาย
ระหว่างประเทศเท่านั้นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารและการติดต่อธุรกิจ แต่ความจริง
แล้วเมื่อถึงเวลานั้นทุกคนที่อยู่ในอาเซียนก็จะต้อง
เดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อทำาความรู้จักคุ้นเคยกัน 
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน หรือไม่บางคนอาจจะต้อง
เดินทางข้ามพรมแดนเพื่อออกไปหางานทำาหรือ
แสวงหาโอกาสที่ดีกว่าให้กับชีวิต “ภาษาอังกฤษ” 
จึงนับเป็นเครื่องมือที่สำาคัญในการสื่อสารในโลก
แห่งการแข่งขันแบบไร้ขอบเขตทั้งด้านภูมิศาสตร์
และวัฒนธรรม (ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน, 2556) ดังนั้นภาษาอังกฤษจึง
เป็นเครื่องมืออันดับหน่ึงสำาหรับพลเมืองอาเซียน 
ในการสือ่สารสรา้งสมัพนัธส์ูโ่ลกกว้างของภมูภิาค
อาเซียน กล่าวได้ว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
ของชาวอาเซยีน เคยีงคูภ่าษาประจำาชาตขิองแตล่ะ
คนนั่นเอง

 สำาหรับประเทศไทย มีข้อเสนอในเชิง
นโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมการก้าว
สู่ประชาคมอาเซียนอยู่หลายประเด็น เช่น จาก
การบรรยายในการประชุม-สัมมนา “ก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนใน ค.ศ. 2015” ของนายวิทวัส 
ศรีวิหคอธิบดีกรมอาเซียน และการบรรยายใน
หัวข้อ “ประชาคมอาเซียนกับอนาคตการศึกษา
ไทย” ของรองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ รตะนา
นุกูลรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554: 95-
96) มีสาระสำาคัญที่น่าสนใจคือ 
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 การจัดการศึกษาต้องให้ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องต่อไปนี้  

 1. กฎบตัรอาเซยีน และประเทศเพือ่นบา้น

 2. ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษา
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาษาอังกฤษต้องจัดในโรงเรียนทั่วไป ใน
ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐานตอ้งให้ถึงข้ันใชเ้พือ่การ
สือ่สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยเริม่ตัง้แตร่ะดบั
ประถมศึกษา

 3. สงัคมและวฒันธรรมทีแ่ตกตา่งกนัและ
ลักษณะร่วมกันทางวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นของ
ชาติในภูมิภาคที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน

 กระทรวงศึกษาธิการยังมีนโยบายใน
การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเพื่อการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้านผู้เรียน (คณิตพันธ์  
จามรธัญญวาท, 2554) ไว้หลายประการ ดังนี้

 1. ให้มีความรู้ในด้านอาเซียน เพื่อให้
คนไทยเข้าใจอาเซียนเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีวัฒนธรรม การกิน การอยู่
การดำาเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกัน จึงจำาเป็นที่จะต้อง
ทำาความรู้จักประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเป็น จีน 
พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย เป็นต้น

 2. สำาหรับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
กลางของประชาคมอาเซียนนั้น ให้นักเรียนที่จบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสื่อสารเป็นภาษา
อังกฤษได้เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
รวมทั้งจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า
หาความรู้จากอินเทอร์เน็ต และสื่อการเรียนรู้ที่มี
ความหลากหลายมากขึ้น

 นอกจากนี้ สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554: 3-6) ยังได้กำาหนด
แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนไว้ความว่าการพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียนให้ประสบผลสำาเร็จ

นอกจากเด็กไทยจะต้องเรียนรู้ตามหลักสูตรการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานแลว้ จำาเปน็ตอ้งกำาหนดเปา้หมาย 
ได้แก่ คุณลักษณะของเด็กไทยที่จะพัฒนาสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนให้ชัดเจนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ/กระบวนการ และเจตคติเพิ่มเติมอีกด้วย 
ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้วางแนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
โดยกำาหนดคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคม
อาเซียนเป็นลักษณะ 3 ด้าน คือ

 1. ด้านความรู้ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศอาเซยีนในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม
และวัฒนธรรม และมีความรู้เกี่ยวกับกฎบัตร
อาเซียน

 2. ด้านทักษะ/กระบวนการ

 2.1 ทักษะพื้นฐาน ต้องสื่อสารได้อย่าง
น้อย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ
ในอาเซียนอีกอย่างน้อย 1 ภาษา) มีทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความ
สามารถในการแกป้ญัหาอยา่งสนัตวิิธ ีและมคีวาม
สามารถในการทำางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น

 2.2 ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ต้องเคารพและยอมรับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม มีภาวะผู้นำา และเห็นปัญหาสังคม
และลงมือทำาเพื่อนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง

 2.3 ทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาตน 
ตอ้งเหน็คณุคา่ความเปน็มนษุยเ์ทา่เทยีมกนั มสีว่น
รว่มในการแสดงความคดิเห็นและแลกเปลีย่นเรยีน
รู ้มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งมเีหตผุล
มีวิธีคิดอย่างถูกต้อง และมีความสามารถในการ
จัดการ/ควบคุมตนเอง

 3. ด้านเจตคติ ต้องมีความภูมิใจในความ
เป็นไทย/ความเป็นอาเซียน ร่วมกันรับผิดชอบต่อ
ประชาคมอาเซียนมีความตระหนักในความเป็น
อาเซียนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยยึดมั่นในหลักธร
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รมาภิบาลสันติวิธี/สันติธรรม ยอมรับความแตก
ต่างในการนับถือศาสนา และดำาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 จากหลกัการและนโยบายดงักลา่ว จะเหน็
ได้ว่าทุกภาคส่วนเห็นความสำาคัญของการศึกษา
และมุ่งมั่นท่ีจะขับเคลื่อนการศึกษาให้ไปถึงเป้า
หมายดังกล่าว และประเด็นสำาคัญประการหนึ่ง
ท่ีเห็นได้ชัดว่ามีความจำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาก็คือ “ภาษาอังกฤษ” ที่เป็นภาษากลางของ
อาเซียนให้ได้โดยเร็วทันต่อการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียนที่จะมาถึงในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้านี้ ซึ่งวิธี
การทีจ่ะพฒันาภาษาองักฤษให้เปน็ภาษาที่คนไทย
สามารถท่ีจะใชเ้พือ่การสือ่สารและการศกึษาได ้ผู้
เขยีนเหน็วา่ถงึเวลาแลว้ทีก่ารจดัการศกึษาของไทย
ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้เสียใหม่
ให้รวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการจัดการเรียนรู้และการ
บริหารการศึกษาไทยควรปรับ
เปลี่ยนอย่างไร
 เมื่อภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำาเป็นที่คน
ไทยต้องเรียนรู้และต้องใช้เพื่อการสื่อสารได้ จึง
น่าจะถึงเวลาแล้วที่การจัดการเรียนรู้ของไทย
ต้องปรับเปลี่ยนโดยให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
ในการสอน (Using English as a Medium of  
Instruction) ในสถานศึกษาทุกแห่งหรือเริ่มต้น
ที่สถานศึกษาที่มีความพร้อมในระดับที่พอจะเริ่ม
ต้นได้

 หลกัการสำาคญัของการจดัการเรยีนรูท้ี่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ก็เป็นไปในลักษณะ
เดียวกันกับการจัดการศึกษาระบบสองภาษาที่
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกใช้กันซึ่งการจัดการศึกษา
ระบบสองภาษามีหลายรูปแบบ ในแต่ละรูปแบบมี
วัตถุประสงค์เดียวกันคือต้องการพัฒนาให้เด็กได้

รับรู้ ปรับเปลี่ยนจากภาษาที่หนึ่งไปสู่การใช้ภาษา
หลักที่จำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิตและเป็นส่วนหน่ึง
ของสงัคม เชน่ ถา้ภาษาองักฤษเปน็ภาษาเปา้หมาย 
ก็ต้องจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการสอน
ระบบสองภาษา จนกว่าเด็กจะสามารถใช้ภาษา
อังกฤษได้ดังเช่นเจ้าของภาษา (วุฒิชัย เนียมเทศ, 
2555: 15)

 Brisk (1999: 2) ได้นำาเสนอกรอบการ
พัฒนาโปรแกรมสองภาษาสู่ความสำาเร็จ ณ  
Bar-Ilam University, Israel ในหัวข้อเรื่อง 
“Quality Bilingual Education: Defining  
Success” โดยกล่าวถึง องค์ประกอบผลที่คาดว่า
จะไดร้บัว่า วัดไดจ้ากตวัผูเ้รยีนดา้นพฒันาการทาง
ภาษา ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและบรูณาการดา้น
วัฒนธรรมและสังคม

 Montecel and Cortez (2002: 1-2) 
เสนอผลการวิจัยเรื่อง “Successful Bilingual 
Education Program: Development and  
the Dissemination of Criteria to Iden-
tify Promising and Exemplary Practices in  
Bilingual Education at the National Level” 
โดยนำาเสนอองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพและ
ประสทิธภิาพของการจดัการศกึษาระบบสองภาษา
ในระดับชาติขึ้น ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาที่
มีคนหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่ร่วมกัน ได้มีพระ
ราชบัญญัติการศึกษาสองภาษามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1968สำาหรับตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ของผู้เรียน(Student 
Outcome Indicators) ได้นำาเสนอไว้ 4 ประการ 
คือ

 1. ความชำานาญทางภาษาพูด (Oral 
language proficiency) ผู้เรียนในระบบการ
ศึกษาสองภาษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลต้องเป็นผู้
เชี่ยวชาญในการพูดภาษาที่หนึ่ง และภาษาที่สอง
อยา่งสมบรูณภ์ายในชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 สำาหรบั
ผู้ที่ริเริ่มในระดับชั้นมัธยมศึกษาจะต้องมีความ
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เชี่ยวชาญในการพูดภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง
อย่างสมบูรณ์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นอก
เหนือจากนี้ไม่ถือเป็นเกณฑ์ในการจบหลักสูตร

 2. ความชำานาญทางภาษาเขียน (Written  
language proficiency) ผู้เรียนในระบบการ
ศึกษาสองภาษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลต้องเป็นผู้
เชีย่วชาญในการอา่นและการเขยีนภาษาทีห่นึง่และ
ภาษาที่สองอย่างสมบูรณ์ภายในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 สำาหรับผู้ที่เริ่มเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
จะต้องมีความเชี่ยวชาญในการอ่านและการเขียน 
ภาษาท่ีหน่ึงและภาษาทีส่องอย่างสมบรูณใ์นระดบั
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 นอกเหนอืจากนี้ไม่เป็นเกณฑ์
ในการจบหลักสูตร

 3. ความชำานาญทางเนือ้หาสาระเปน็ภาษา
อังกฤษ (Content area mastery in English)  
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนในเนื้อหาสาระ (ภาษา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา) ต้อง
อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานของท้องถ่ิน และ/หรือ 
รัฐบาล

 4. ความชำานาญทางเนือ้หาสาระเปน็ภาษา
ท้องถิ่นหรือภาษาแม่ (Content area mastery 
in native language) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนใน
เนื้อหาสาระ (ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสังคมศึกษา) ต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ
ท้องถิ่น และ/หรือ รัฐบาล

 May, Hill and Tiakiwai (2004: 72) 
นกัการศกึษาของประเทศนวิซแีลนดไ์ดแ้บง่รปูแบบ
การศึกษาระบบสองภาษาเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

 1. การศึกษาระบบสองภาษาที่ลดภาษา
แรก (Subtractive Bilingual Education) หมาย
ถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีการลดภาษาที่หนึ่งของผู้
เรยีนลง ในขณะเดยีวกนักม็กีารเพิม่ภาษาทีส่องให้
กับผู้เรียนในกรณีที่ภาษาที่สองเป็นภาษาหลักของ
ประเทศ

 2. การศึกษาระบบสองภาษาที่เพิ่มภาษา
ที่สอง (Additive Bilingual Education) หมายถึง 
การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นการเพิม่ภาษาทีส่องใหก้บัผู้
เรยีน ในขณะเดยีวกนักย็งัคงรกัษาภาษาทีห่น่ึงของ
เรยีนไว้ดว้ย โดยการสอนภาษาทัง้สองแบบคูข่นาน
ในอัตราส่วนที่เท่ากันหรือแตกต่างกัน

 Mejia (2002: 38-44) ได้แบ่งรูปแบบ
การศึกษาระบบสองภาษาเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. การศึกษาระบบสองภาษาแนวปรับ
เปลี่ยน (Transitional Bilingual Education) 
หมายถึง การจัดการเรียนรู้สำาหรับผู้เรียนที่มีข้อ
จำากดัทางภาษาหลกัของประเทศ โดยการใชภ้าษา
ที่หนึ่งของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ในระยะเริ่ม
ต้น คือ 1-3 ปี แล้วทำาการปรับเปลี่ยนภาษาของ
ผู้เรียนจากการใช้ภาษาที่หนึ่งซึ่งเป็นภาษาแม่หรือ
ภาษาท้องถิ่น ให้เป็นภาษาหลักของประเทศ เพื่อ
เข้าสู่ระบบการศึกษาของประเทศให้เร็วที่สุด 

 2. การศึกษาระบบสองภาษาแนวธำารง 
(Maintenance Bilingual Education) หมายถึง 
การจัดการศึกษาสำาหรับผู้เรียนที่มีข้อจำากัดทาง
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาร่วมของประเทศ โดย
การส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ด้วยการสอนควบคู่ไปกับวัฒนธรรมและภาษาที่
หน่ึงของเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำารงรักษา
ภาษาแรกของผู้เรียนให้คงอยู่ รวมถึงเอกลักษณ์
ทางภาษาและวัฒนธรรมทางเชื้อชาติ ซึ่งการ
จดัการศกึษาในรปูแบบนีม้คีวามเชือ่ว่าทกัษะตา่งๆ 
ที่เด็กได้เรียนรู้ในภาษาที่หนึ่งจะสามารถส่งเสริม
การเรียนรู้ของภาษาที่สองได้

 3. การศึกษาระบบสองภาษาแนวเสริม
สร้าง (Enrichment Bilingual Education)  
หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้กับประชากรส่วน
ใหญ่ที่ใช้ภาษาหลักของประเทศ เพื่อเสริมสร้าง
ความรูภ้าษาทีส่องหรอืภาษาตา่งประเทศ โดยการ
สอนภาษาทั้งสองภาษาแบบคู่ขนานระหว่างภาษา
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ที่หนึ่งและภาษาที่สองรวมถึงวัฒนธรรมให้แก่เด็ก 
โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมภาษาที่สองหรือภาษา
ต่างประเทศของผู้เรียนไปสู่การพัฒนาความเป็น
เอกภาพทางสังคม

 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ระบบสองภาษาในต่างประเทศ มีมาเป็นระยะ
เวลายาวนานและได้มีการค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง
และกว้างขวาง เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระบบ
สองภาษาใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยผลการศกึษาวิจยั
ส่วนใหญ่นั้นได้สนับสนุนแนวคิดให้มีการสนับสนุน
ทางเลือกให้แก่ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อตอบ
สนองความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา สังคม 
เศรษฐกิจ รวมถึงการจ้างงานด้วย

 อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาใน
ลักษณะนี้ประเทศไทยได้ดำาเนินการมาบ้างแล้ว
ในบางโรงเรียนที่มีความพร้อม โดยใช้ชื่อว่า 
“โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรกระทรวง 
ศกึษาธกิารเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)” 
โดยกำาหนดเป้าหมายด้านผู้เรียนไว้ (สำานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2548) ดังนี้ 

 1. ผู้เรียนมีความรู้ภาษาอังกฤษดีข้ึน มี
ความเชือ่มัน่ในตนเอง สามารถใชภ้าษาองักฤษใน
ชวีติประจำาวนักบัการสือ่สาร คน้ควา้หาความรูเ้พิม่
เติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตนเองใหรู้ว้ธิคีดิ 
วิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหาได้ มีจิตสำานึกต่อตนเอง 
ชมุชน สงัคม และโลกมากข้ึน โดยใชภ้าษาอังกฤษ
เป็นสื่อกลาง

 จากเอกสารและงานวจัิยทีน่ำามาสนบัสนนุ
ดังกล่าว จะเห็นได้ชัดว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน จะทำาให้เด็กไทย
ได้พัฒนาภาษาอังกฤษถึงขั้นการสื่อสารและการ
แสวงหาความรู้ได้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
 ในการใชภ้าษาอังกฤษ (ภาษาทีส่อง) และ
ภาษาไทย (ภาษาที่หนึ่ง) ในการจัดการเรียนรู้นั้น 
May, Hill and Tiakiwai (2004: 118-131) ได้
กล่าวถึงตัวบ่งชี้การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนระบบ
สองภาษาที่มีคุณภาพในรายงาน “Bilingual/
Immersion Education: Indicators of Good 
Practice” ของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นดัชนี
บ่งชี้ความสำาเร็จของการศึกษาระบบสองภาษา
มีประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่น่า
สนใจคือ 

 1. รปูแบบการจดัการเรยีนรู(้Program) ที่
เหมาะสมกบัประเทศนวิซแีลนด ์คอื การศกึษาแบบ
เพิม่ภาษาทีส่อง และการศกึษาแบบสองภาษาแนว
ธำารงกับการศึกษาสองภาษาแบบเสริมสร้างเป็น
รูปแบบที่เหมาะสมที่สุด โดยออกแบบการจัดการ
เรียนรู้(Instructional Design) ที่คำานึงถึงระยะ
เวลาในการจัดเรียนการสอนอย่างน้อย 6 ปี ใน
ระดับประถมศึกษา ใช้ภาษาเป้าหมายหรือภาษา
ที่สองอย่างน้อยร้อยละ 50 ยิ่งใช้ภาษาเป้าหมาย
มากเทา่ใด ยิง่ทำาใหผู้เ้รยีนมคีวามชำานาญในภาษา
ทีส่องมากเทา่นัน้ ผูเ้รยีนตอ้งไดร้บัการสอนใหอ้า่น
ออกเขียนได้เป็นภาษาที่สอง ผู้เรียนต้องได้เรียน
ภาษาเป้าหมายผ่านเนื้อหารายวิชา และต้องสอน
ภาษาทีส่องดว้ยเนือ้หาทีพ่ฒันาความรูท้างวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง 

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่หนึ่งและ
ภาษาที่สอง คือ ปัจจัยที่สำาคัญของการจัดการ
ศกึษาระบบสองภาษา โดยตอ้งหารปูแบบของการ
จดัการศกึษาทีด่ีในการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่าง
สองภาษาโดยยดึภาษาเปา้หมายเปน็ภาษาทีส่ำาคญั
ที่สุด และครูผู้สอนจะต้องมีความสามารถทาง
ภาษาทั้งสองของผู้เรียนด้วย
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 3. ระดับของการศึกษาสองภาษาแบบ
ซึมซาบท่ีดีท่ีสุดคือ การจัดการเรียนรู้ภาษาที่สอง
ร้อยละ 50 ข้ึนไป ซ่ึงส่วนใหญ่รูปแบบท่ีพบมาก
ที่สุดคือ รูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบ 90:10 
และ 50: 50

 4. บรบิทของสถานศกึษา ถา้ทัง้โรงเรยีนมี
การจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษาทั้งหมดจะมีการ
จัดการเรียนรู้ที่ดีกว่าโรงเรียนที่มีหลายรูปแบบใน
โรงเรียนเดียวกัน

 จากทีก่ลา่วมาแลว้ข้างตน้ แสดงวา่ใหเ้หน็
ว่าสถานศึกษาในประเทศไทยต้องกำาหนดรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับชั้นของ
ผู้เรียนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการ
สอน โดยในระดับชั้นประถมศึกษาควรใช้ภาษาที่
สองหรือภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 50เพราะ
ย่ิงใช้ภาษาอังกฤษมากเท่าใด ยิ่งทำาให้ผู้เรียนมี
ความชำานาญในภาษาอังกฤษมากเท่านั้น ผู้เรียน
ต้องได้รับการสอนให้อ่านออก-เขียนได้เป็นภาษา
อังกฤษ ผู้เรียนต้องได้เรียนภาษาอังกฤษผ่าน
เนื้อหารายวิชา ต้องสอนภาษาอังกฤษอันเป็น
ภาษาทีส่องดว้ยเนือ้หาทีพ่ฒันาความรูท้างวชิาการ
อย่างต่อเนื่อง (May, Hill andTiakiwai, 2004: 
118-131) สอดคล้องกับ สำานักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา (2548) ที่กำาหนดเกณฑ์สำาหรับ
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษไว้ว่า ในระดับประถม
ศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
เฉพาะวชิาภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์
และพลศึกษา โดยคำานึงถึงความรู้ ความเข้าใจใน
เนือ้หาวชิาของศาสตรน์ัน้ๆ ควบคูก่บัภาษาองักฤษ 
และถ้าหากสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการ
สอนทัง้โรงเรยีนเปน็ระบบสองภาษากจ็ะเอือ้ใหเ้กดิ
บรรยากาศของการเรียนรู้ภาษาที่สองมากขึ้น

การบริหารการศึกษาที่นำาทางไปสู่
เป้าหมาย
 การบริหารการศึกษา มีปัจจัยหลาย
ประการที่เกี่ยวข้องและนำาทางไปสู่ความสำาเร็จ 
นอกเหนือจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการใช้
ภาษาที่แบ่งสัดส่วนระหว่างภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ดังได้กล่าวมาแล้ว ในที่นี้ขอหยิบยก
ประเด็นที่เกี่ยวข้องสำาคัญ 3-4 ประเด็น คือ 

 หลักสูตรการศึกษา

 หลักสูตร หมายถึง แผนการเรียนการ
สอนที่จัดโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่บุคคลที่ ได้
รับการศึกษา (Saylor, Alexander, and Lewis, 
1981: 8) ซึ่งก็หมายความว่าเด็กไทยควรเรียนรู้สิง่
ใดบ้างก็ต้องบรรจุไว้ในหลักสูตรให้ครอบคลุม ดัง
เช่นการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนก็ต้องกล่าวถึงใน
หลักสูตรเพื่อให้เกิดการนำาไปสู่การปฏิบัติที่ผู้สอน
ต้องกำาหนดไว้ในแผนการเรียนการสอน 

 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน
การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเพื่อการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนในด้านการบริหารการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (คณิตพันธ์ จามรธัญญวาท, 2554) 
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร กล่าวว่า ให้มีหลักสูตร
อาเซียนศึกษา เพื่อให้คนไทยเข้าใจอาเซียน เข้าใจ
การอยูร่ว่มกนักบัประเทศเพือ่นบา้นทีม่วัีฒนธรรม
การกิน การอยู่ การดำาเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกัน ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการจะสร้างหลักสูตรที่สามารถ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องภายใต้การรวมตัวเป็น
ประชาคมเดียวกันของคนจำานวนกว่า 600 ล้านคน 
โดยจะเริม่ดำาเนนิการในปกีารศกึษา 2554 เปน็ตน้
ไป

 กระทรวงศกึษาธกิาร โดยสำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำาเอกสาร 
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“แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับ
ประถมศึกษา” ข้ึน (สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554: 5) โดยกำาหนด
คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน 
ด้านความรู้ไว้ความว่าให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยว
กับอาเซียน ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม จุดกำาเนิดอาเซียน กฎบัตรอาเซียน 
ประชาคมอาเซียน และความสัมพันธ์กับภายนอก
อาเซียน

 จากหลักการและนโยบายดังกล่าว แสดง
ว่าหลักสูตรที่ต้องปรับเปลี่ยนก็คือการเพิ่มเติม
เนื้อหาสาระที่ เกี่ยวกับอาเซียนผสมผสานกับ
หลกัสตูรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน ให้นกัเรียนได้ศึกษา
ในโรงเรยีนเพือ่ใหไ้ดร้บัความรูท้ัง้พืน้ฐานทัว่ไปและ
เนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนประกอบด้วย

 ครูผู้สอน

 ครผููส้อนในโรงเรยีนตอ้งได้รบัการพฒันา
และปรับเปลี่ยนแนวการสอนเช่นเดียวกัน ซึ่งจาก
การศึกษาของ May, Hill andTiakiwai (2004: 
118-131) พบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนที่ต้องการ
พัฒนาเด็กให้รับรู้ภาษาที่สองจำาเป็นต้องเป็น
เจ้าของภาษาหรือเทียบเท่าเจ้าของภาษาทั้งสอง
ภาษา โดยมีความรู้ความเข้าใจในด้านทฤษฏีและ
งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาสองภาษาและรูปแบบ
ที่ใช้อยู่ในโรงเรียน ครูผู้สอนต้องมีความรู้ความ
เขา้ใจถงึการพฒันาภาษาทีส่องและใชก้ระบวนการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนภาษาที่สอง 
นอกจากนี้ต้องมีความตระหนักและมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษาและความ
หลากหลายทางวฒันธรรม และมกีารฝกึอบรมและ
พฒันาเทคนคิการเรยีนการสอนแบบมสีว่นรว่มอยู่
เสมอ

 สำ าหรั บประ เทศไทยมี การกำ าหนด
คุณสมบัติของครูผู้สอนนอกเหนือจากที่กล่าวไว้

ข้างต้น คือ ครูต้องจบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีขึ้นไป มีความรู้ความสามารถในภาษาอังกฤษ
เป็นอย่างดีเทียบเท่าเจ้าของภาษา (กรณีไม่ใช่
เจ้าของภาษา) และจบวิชาชีพครู (สำานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2548) มีความรู้เกี่ยว
กบัประชาคมอาเซยีน สามารถใชส้ือ่อิเลก็ทรอนิกส ์
(ICT) ในการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมิน
ผล และการเผยแพร่ผลงานทั้งระบบออนไลน์ 
(Online) และออฟไลน์ (Offline) ใช้เทคนิคและ
วิธีสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้ และ
สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการ
เรยีนรู ้ทัง้ในประเทศและในกลุม่ประชาคมอาเซยีน 
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2554: 11)

 ผู้บริหารสถานศึกษา

 ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหาร
หลักสูตร ต้องมีภาวะผู้นำ า (Leadership)  
และมีความรู้ และความเข้ าใจในหลักการ 
เหตุผลของการจัดการศึกษาในระบบสองภาษา 
(MontecelandCortez, 2002: 1-2) มีความ
สามารถในการบริหารวิชาการและเป็นผู้นำาทาง
วิชาการ (เศรษฐภรณ์ หน่อคำา, 2548)

 และในยุคก้าวสู่ประชาคมอาเซียนผู้
บริหารต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ มีวิสัยทัศน์
การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน มีทักษะใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะใน
การใช้ ICT มีความสามารถในการประสานภาคี
เครือข่ายเพื่อความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน (เช่น โรงเรียนองค์กรเอกชน
หน่วยงานราชการฯลฯ) มีความสามารถในการ
นิเทศติดตามผลการดำาเนินงาน มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกับภาคี
เครือข่ายในกลุ่มประชาคมอาเซียน (สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554: 12) 
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 การมสีว่นรว่มของชมุชนและการสรา้ง
เครือข่ายทางการศึกษา

 จากการศึกษาของ May, Hill andTiaki-
wai (2004: 118-131) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัว
บง่ชีก้ารปฏบิตัทิีดี่ของโรงเรยีนระบบสองภาษาทีม่ี
คุณภาพ พบว่าตัวบ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพและส่งผล
ต่อการจัดการโรงเรียนระบบสองภาษามากที่สุด
คอืความสมัพนัธร์ะหวา่งบา้นกบัโรงเรยีน (Home/
School Relationships) และการสนับสนุนและ
จัดหาทรัพยากรจากหน่วยงานทางการศึกษาของ
รัฐบาล

 MontecelandCortez (2002: 1-2) ค้น
พบจากการวิจัยว่า การสนับสนุนทางการศึกษา
ระดับโรงเรียนประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของผู้
ปกครอง (Parent involvement) และการมีส่วน
ร่วมของชมุชน (Community involvement) กลา่ว
คือท้ังผูป้กครองและสมาชกิในชมุชนทกุคนตอ้งได้
รบัทราบถงึหลกัการและองค์ประกอบท่ีสำาคัญของ
โรงเรียนในการจัดการศึกษาระบบสองภาษา รวม
ทั้งให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

 ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 
เป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง 
และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกันในการพัฒนาการศึกษานั่นเอง

บทสรุป
 เมื่อการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันของ
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง

ไม่ได้ จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมประชาชน
คนไทยใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะสามารถดำารงตนอยู่ใน
สงัคมทีม่กีารเคลือ่นยา้ยถิน่ฐานการประกอบอาชพี
ได้อย่างมีความสุข

 การเตรยีมการดงักลา่วคงไมพ่น้ทีจ่ะตอ้ง
ตั้งต้นที่การจัดการศึกษาที่เป็นพื้นฐานที่เหมาะสม
กับคนไทย ซึ่งน่าจะถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐต้องกล้า
ที่จะตัดสินใจในการกำาหนดนโยบายที่ชัดเจน และ
เลอืกสรรสิง่ทีเ่ปน็ประโยชนส์งูสดุแกป่ระชาชนนัน่
ก็คือการมุ่งเน้นภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นสื่อสำาหรับ
การเรียนการสอนโดยเริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อย
ไป แตต่อ้งมกีารเริม่ตน้ทีแ่น่นอนและชดัเจน ตอ้งมี
การวางแผนเปน็อยา่งด ีเปน็ขัน้เปน็ตอนเพือ่พฒันา
คนไทยให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
กับสมาชิกประชาคมอาเซียนอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี 
เน่ืองจากในไม่ช้าน้ี ภาษาอังกฤษก็จะกลายเป็น
ภาษาที่ต้องใช้ในการสื่อสารสำาหรับชาวอาเซียน 
ในอนาคตอันใกล้นี้

 การศกึษาทีจ่ดัใหก้บัผูเ้รยีนทีต่อ้งการปรบั
เปลี่ยนการเรียนรู้จากภาษาหนึ่งไปสู่ภาษาหนึ่งนั้น 
ปัจจัยที่สำาคัญคือกระบวนการจัดการเรียนรู้โดย
การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยควบคู่กัน และ
การบริหารจัดการศึกษาที่ต้องคำานึงถึงพัฒนาการ
ของผู้เรียนในการปรับเปลี่ยนการใช้ภาษาและ
สามารถเรียนรู้วิชาการต่างๆด้วยภาษาที่สอง 
(ภาษาอังกฤษ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่า
ภาษาไทยซ่ึงเป็นภาษาแรกของตนซ่ึงจะสำาเร็จได้
หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการกำาหนดเป็นนโยบายที่
ชัดเจนจากรัฐบาล นั่นเอง
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ผลการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสสำาหรับ
เลขานุการ 
Results of Using Web-Based Instruction in French for  
Secretaries Course 

สิรจิตต์ เดชอมรชัย1

Sirajit Dejamonchai1

บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ 1) ออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนผา่นเว็บในรายวิชาภาษา
ฝรัง่เศสสำาหรบัเลขานกุาร คณะศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์2) ศกึษาผลของการจดัการเรยีน
การสอนผา่นเวบ็ในรายวชิาภาษาฝรัง่เศสสำาหรบัเลขานกุาร กลุม่เปา้หมายในการวิจยัครัง้นีเ้ปน็นกัศกึษา
วิชาเอกภาษาฝรั่งเศสชั้นปีที่ 4 ที่เรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศสสำาหรับเลขานุการ ปีการศึกษา 2553 รวม
จำานวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ เว็บไซต์รายวิชา
ภาษาฝรั่งเศสสำาหรับเลขานุการ แบบสำารวจเจตคติของผู้เรียนที่มีต่องานอาชีพเลขานุการ แบบประเมิน
เวบ็ไซตส์ำาหรบัผู้เชีย่วชาญ และแบบสอบถามความคดิเหน็สำาหรบัผูเ้รยีน การออกแบบกจิกรรมการเรยีน
การสอนผ่านเว็บไซต์ในการวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา

 ผลของการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บพบว่าหลังการจัดการเรียนการสอนนักศึกษามีผลการ
เรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด มีเจตคติต่องานอาชีพเลขานุการสูงขึ้น มีความคิดเห็นเชิงบวกและมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บในครั้งนี้ โดยให้เหตุผลว่าน่าสนใจ ช่วยทำาให้เข้าใจเนื้อหา
ที่เรียนได้ชัดเจนขึ้น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง การรวบรวมและนำาเสนอเนื้อหาต่างๆ ช่วยในการศึกษา
คน้ควา้เพิม่เตมิ มคีวามรูแ้ละความสามารถเพิม่ขึน้ ไดร้บัประสบการณท์ีเ่ปน็ประโยชน ์และรูส้กึอสิระใน
การทำากิจกรรมการเรียนรู้บนเว็บ

คำาสำาคัญ: การเรียนการสอนผ่านเว็บ, ทรัพยากรการสอนบนเว็บ, การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฝรั่งเศสเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร., ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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Abstracts
 The purposes of this research were i) to design unit learning by using web-based 
instruction in the French for Secretaries class and ii) to explore the results of using such  
instructional methods in the French for Secretaries class. The participants in this study were 
17 French-major students of the fourth year from the Faculty of Liberal Arts who enrolled in 
the French for Secretaries class. The study tools were lesson plans based on a web-based 
instruction, website of French for Secretaries class, pre- and post- attitude survey and  
evaluation forms for experts in the field of French language teaching and educational  
technology. Questionnaire for students was also applied in this study. The design of unit  
learning in this study was also evaluated from the experts in the field of French for Secretaries 
and educational technology. 

 The results indicated that at the end of the course, student attained an average score 
higher than the criteria listed beforehand. The students had higher mean scores in the attitude  
survey towards secretarial work. Along with positive thinking, the students were highly  
satisfied with this web-based instruction. They thought that it was interesting and helped 
them to better comprehend the course content. According to the information gathering  
and well presentation, they could do the further research themselves.

Keywords: Web-based instruction, Web pedagogical resources, Design of French learning 
activities, French for specific purpose

บทนำา
 โลกของสังคมแห่งความรู้ (Knowledge-
based Society) เช่นปัจจุบัน ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศไดก้อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ในรูปแบบของการศึกษาและได้เข้ามามีส่วนช่วย
ในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก โดยมีเครื่องมือที่ช่วย
สนับสนุนการเรียนรู้หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ซึ่งเป็นเครือ
ขา่ยคอมพวิเตอรท์ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุและครอบคลมุ
พื้นที่กว้างขวางทั่วโลก จึงทำาให้มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์ (วิชุดา รัตนเพียร, 2542: 
29; สุรเชต น้อยฤทธิ์ และคณะ, 2554: 85) จาก

คณุลกัษณะสำาคญัของอนิเทอรเ์นต็และเทคโนโลย ี
เวิลด์ ไวด์ เว็บ ดังกล่าวได้เอื้ออำานวยต่อการ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะการสอนบนเว็บ 
หรือการสอนผ่านเว็บ (Web-based instruction-
WBI) ซึง่เปน็การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยกีบั
กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่อง
ข้อจำากัดทางด้านสถานที่และเวลา โดยใช้เว็บเป็น
สือ่กลางในการสง่ผา่นขอ้มลูและการตดิตอ่สือ่สาร
ระหว่างกัน เป็นการนำาคุณลักษณะและทรัพยากร
ต่างๆ ที่มีในระบบเครือข่ายโลกมาใช้ประโยชน์
ในการจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดการ
เรยีนรูแ้บบยดืหยุน่ โดยเว็บไซตจ์ะทำาหนา้ทีเ่ปรยีบ 
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เสมือนห้องเรียน โรงเรียน หรือหนังสือนั่นเอง  
(ลดัดา ทรพัยค์งอยู ่และศศฉิาย ธนะมยั, 2551: 89 
; Khan, 1997: 6) ทั้งนี้งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (พิมล
พรรณ เชิดแสง, 2548 ; อรพรรณ สุริยพันธุ์และ
พิมพวัลคุ์ สุวรรณทัต, 2548 ; วิไลพร ธนสุวรรณ 
และต่อพงศ์ วรรณวาที, 2549) ต่างแสดงให้เห็น
ว่าการนำาเทคโนโลยีมาใช้ทางการศึกษาสามารถ
ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้ง
ด้านผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียน

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะจัดการเรียน
การสอนผ่านเว็บ (Web-based Insctruction)  
ในรายวิชาภาษาฝรั่ งเศสสำาหรับเลขานุการ  
(ฝ.485) ซึ่งจากธรรมชาติและเป้าหมายของ
รายวิชานี้จะต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ทางการใชภ้าษาฝรั่งเศสเฉพาะด้านและองคค์วาม
รู้ด้านอาชีพด้วย เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาสู่
โลกของการทำางาน ดังนั้นเพื่อให้การเรียนการ
สอนบรรลุตามวัตถุประสงค์มากขึ้นควรต้องมีการ
พัฒนาทรัพยากรการสอนบนเว็บที่เชื่อมโยงการ
เรียนรู้สู่โลกภายนอก โดยการนำาเว็บไซต์ต่างๆ ที่
มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนรู้มาจัดตาม
หัวข้อเนื้อหาและนำาเสนอข้อมูลในหลากหลายรูป
แบบ อาทิ ข้อความ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว 
เสียง การติดต่อระหว่างผู้เรียนกับเว็บไซต์ เพื่อใช้
เป็นส่วนหน่ึงของวชิาและใชเ้ปน็กิจกรรมการเรยีน
รูท้ีท่นัสมยัและนา่สนใจ (กดิานนัท ์มลทิอง, 2543: 
345) อยา่งไรกด็แีมว้า่ไดม้ผู้ีวจิยัเกีย่วกบัการเรยีน
การสอนผ่านเว็บมาบ้างแล้ว แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า
งานวิจัยทางด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส
เฉพาะดา้นยงัไมพ่บวา่มงีานวจิยัดา้นนีม้ากอ่น ทัง้น้ี
ผลที่ได้จากการวจิยัในครัง้นีจ้ะเปน็แนวทางหน่ึงใน
การนำาเทคโนโลยีมาจัดสภาพแวดล้อมการเรียน
การสอนภาษาฝรั่งเศสให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนผ่านเว็บในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสสำาหรับ
เลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 

 2. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียน
การสอนผ่านเว็บในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสสำาหรับ
เลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้แก่

 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
ภาษาฝรั่งเศสสำาหรับเลขานุการ

 2.2 เจตคติต่องานอาชีพเลขานุการ

 2.3 ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการ
สอนผ่านเว็บไซต์ในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสสำาหรับ
เลขานุการ

สมมติฐานของการวิจัย
 เมื่อจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บใน
รายวิชาภาษาฝรั่งเศสสำาหรับเลขานุการ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วทำาให้
เกิดผลดังนี้ 

 1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 70 

 2. นักศึกษามี เจตคติต่องานอาชีพ
เลขานุการหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน และ

 3. นักศกึษามคีวามคดิเหน็เชงิบวกตอ่การ
จัดการเรียนการสอนผ่านเว็บในรายวิชานี้

วิธีการวิจัย
 กลุม่เปา้หมายในการวิจยั ไดแ้ก ่นักศกึษา
วิชาเอกภาษาฝรั่งเศสชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เรียนรายวิชาภาษา
ฝรั่งเศสสำาหรับเลขานุการ (ฝ.485) ในภาคการ
ศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำานวน 17 คน 

 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย

 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียน
การสอนผ่านเว็บในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสสำาหรับ
เลขานุการ

 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลของการจัดการ
เรียนการสอนผ่านเว็บใน 3 ด้าน

 1) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาภาษา
ฝรัง่เศสสำาหรบัเลขานกุาร 2) เจตคตขิองผูเ้รยีนทีม่ี
ต่องานอาชีพเลขานุการ และ 3) ความคิดเห็นของ
ผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บในรายวิชา

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

 1) การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 5 หน่วยการเรียน 
ซึ่งได้จากการสำารวจและวิเคราะห์หัวข้อเนื้อหา
จากแบบเรยีนภาษาฝรัง่เศสสำาหรบัเลขานกุารและ
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ รวมทั้งจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละหน่วยการเรียนนั้นผู้เรียน
จะต้องมีการสร้างชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
(task based) โดยอาศัยทรัพยากรการสอนบน
เวบ็รายวชิาเป็นหลกั ทัง้นีเ้นือ้หาและการออกแบบ
กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บในการ
วิจัยครั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (content validity) จากผู้เชี่ยวชาญด้าน
การสอนภาษาฝรั่งเศสสำาหรับเลขานุการ และได้
ปรับปรุงแก้ไขก่อนนำาไปทดลองใช้

 2) เว็บไซต์รายวิชาภาษาฝรั่งเศสสำาหรับ
เลขานุการที่ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อใช้
เป็นทรัพยากรการสอนบนเว็บของรายวิชา โดย
ผู้ เ ช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเนื้อหาและ
เทคโนโลยีการศึกษาได้พิจารณาตรวจสอบความ
เหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สี แสง 

ภาษา กราฟิกพื้นหลัง รูปภาพต่างๆ และได้
ปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยได้อัพโหลดเก็บไว้ที่เว็บไซต์ http://www. 
fr-au-bureau.com

 3) แบบประเมินเว็บไซต์ สำาหรับผู้
เชีย่วชาญดา้นเน้ือหาและดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 
เป็นแบบตรวจสอบรายการและข้อคำาถามปลาย
เปิด โดยรายการประเมินได้ปรับจากบุปผชาติ 
ทฬัหกิรณ ์และคณะ (2544: 157-161) ไดแ้ก ่การ
ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้(วัตถปุระสงค ์เน้ือหา
ถูกต้อง น่าสนใจ เหมาะสมกับระดับความรู้ การมี
ปฏิสมัพนัธ)์ การออกแบบหน้าจอ (ความเหมาะสม 
ความน่าสนใจขององค์ประกอบด้านข้อความ การ
ใช้ภาพ กราฟิก เสียงประกอบ) การประเมินการ
ใช้งาน (ความง่ายและสะดวกในการใช้งาน)

 4) แบบวัดเจตคติของผู้เรียนที่มีต่องาน
อาชีพเลขานุการ แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
จำานวน 30 ข้อ ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลและวิจัย
ทางการศึกษา

 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ประกอบ
ด้วยข้อคำาถามแบบตรวจสอบรายการและข้อ
คำาถามปลายเปิด ซึ่งได้มีการปรับแก้ไขตามข้อ
เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมิน
ผลและวิจัยทางการศึกษา

 การดำาเนินการวิจัย หลังจากได้พัฒนา
เว็บไซต์รายวิชาและออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ผ่านเว็บโดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
จากผูเ้ชีย่วชาญแลว้ ผูวิ้จยัไดด้ำาเนนิการทดลองใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 ก่อนการทดลอง

 1. สำารวจเจตคติของผู้เรียนที่มีต่องาน
อาชีพเลขานุการ โดยใช้แบบสำารวจที่ผู้วิจัยสร้าง
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ขึ้น เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบผล
กบัคะแนนเจตคตหิลงัการทดลองจดัการเรยีนการ
สอนผ่านเว็บ 

 2. แนะนำารายวชิา วตัถุประสงค์ กิจกรรม
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล แหล่ง
ข้อมูล สื่อการเรียนรู้ และเว็บไซต์รายวิชา เป็นต้น

 ระหว่างการทดลอง

 1. จัดการเรียนการสอนผ่านเว็บตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำาเนิน
การสอนด้วยตนเอง ใช้เวลาทั้งสิ้น 16 สัปดาห์ (3 
ชั่วโมง/สัปดาห์) หรือ 1 ภาคการศึกษา ซึ่งผู้เรียน
จะได้รับมอบหมายให้สร้างชิ้นงานจากการศึกษา
ค้นคว้าและสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้บน
เวบ็ไซตร์ายวชิาในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนือ้หาสาระ
ที่เรียน และต้องนำาเสนอรายงานผลการค้นคว้า
ข้อมูลเป็นภาษาฝรั่งเศสทั้งเป็นงานเดี่ยวและงาน
กลุ่ม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์

 2. ในระหว่างการดำาเนินการเรียนการ
สอน ผู้วิจัยได้มีการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
และการนำาเสนอผลงานการค้นคว้าข้อมูล พร้อม
ทั้งให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้แก่ผู้
เรียนเพิ่มเติม นอกจากนี้ผู้วิจัยได้มีการติดตามผล
การเข้าใช้ทรัพยากรการสอนบนเว็บจากเว็บไซต์
รายวิชาที่พัฒนาขึ้นเป็นระยะๆ ด้วย 

 3. เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบ
การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดใ้หน้กัศกึษาบนัทกึการ
เรียนรู้ของตนเองหลังจบการเรียนในแต่ละหน่วย
ผา่นทางออนไลนบ์นเวบ็ไซตร์ายวชิา (Bloc-notes) 
ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารและแสดง
ความคิดเห็นในกลุ่มผู้เรียนด้วย

 หลังการทดลอง

 1 . สำ ารวจเจตคติที่ มีต่ องานอาชีพ
เลขานกุารของนกัศกึษาอีกครัง้ โดยใชแ้บบสำารวจ
ชุดเดียวกับแบบวัดก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบว่า

คะแนนเจตคติของนักศึกษาสูงขึ้นจากเดิมหรือไม่ 

 2. ใหน้กัศกึษาทำาแบบสอบถามเพือ่สำารวจ
ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนผ่านเว็บ 

 3. วัดผลการเรียนรู้ในรายวิชา โดยตั้ง
เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยไว้ที่ร้อยละ 70 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากการวดัและประเมนิผลในรายวชิาภาษาฝรัง่เศส
สำาหรับเลขานุการ โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่า 
ร้อยละ

 2. เปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคะแนน
เจตคติที่มีต่องานอาชีพเลขานุการของนักศึกษา
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่าสถิติ Wilcoxon 
pair sign rank test

 3. วิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษา โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่า
ร้อยละ

 4. ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากบันทึกการ
เรียนรู้ของนักศึกษา โดยการสังเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา

ผลการวิจัย
 1. ผลการเรยีนรูใ้นการเรยีนของนกัศกึษา
หลังการจัดการสอน 

 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา 
ฝ. 485 ภายหลังการทดลองใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ผ่านเว็บพบว่าคะแนนสูงสุดคือ 90.93 และ
คะแนนตำา่สดุคอื 75.95 โดยมคีะแนนเฉลีย่คดิเปน็ 
ร้อยละ 79.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 70  
ทีต่ัง้ไว้ แสดงว่าแผนการจดัการเรยีนการสอนผา่น
เว็บที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถนำาไปใช้ให้เกิดผลได้
เป็นอย่างดี
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 2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของ
เจตคติที่มีต่องานอาชีพเลขานุการ

 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตก
ต่างของเจตคติท่ีมีต่องานอาชีพเลขานุการของ
นักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน
ผ่านเว็บ โดยใช้สถิติ Wilcoxon pair sign rank 

test ปรากฏผลว่านักศึกษามีเจตคติต่องานอาชีพ
เลขานุการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตาราง 1) แสดงว่า
แผนการจัดการเรียนผ่านเว็บที่ผู้วิจัยได้ออกแบบ
นั้นสามารถเสริมสร้างให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพเลขานุการได้

ตาราง 1 การเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่องานอาชีพเลขานุการก่อนและหลังการสอน

รายการ n   S.D. Z Z-value
การวัดก่อน 17 97.76 5.10 3.63 1.65

การวัดหลัง 17 107.94 7.15

 3. ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการ
สอนผ่านเว็บ

 นักศึกษาทุกคนจำานวน 17 คน (100%) 
มีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนผ่านเว็บว่าน่า
สนใจ ช่วยทำาให้เข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ชัดเจนขึ้น 
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เนื้อหาต่างๆ บน
เว็บไซต์เป็นประโยชน์ในการค้นคว้าเพิ่มเติม และ

รูส้กึพงึพอใจตอ่กจิกรรมการเรยีนการสอนผา่นเว็บ 
ส่วนข้อความที่นักศึกษามีความคิดเห็นว่า “ไม่ใช่” 
ได้แก่ รู้สึกน่าเบื่อหน่าย รู้สึกยุ่งยากในการเรียน 
และรู้สึกเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ (ตาราง 2) 
โดยสรปุนกัศกึษาสว่นใหญม่คีวามคดิเหน็ตอ่การใช้
เว็บไซตช์ว่ยการเรยีนการสอนในดา้นบวกมากกว่า
ด้านลบ 
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ตาราง 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่

น่าสนใจ 17 (100.0) 0 (0.0)

ช่วยทำาให้เข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ชัดเจนขึ้น 17 (100.0) 0 (0.0)

สามารถใช้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 17 (100.0) 0 (0.0)

รู้สึกกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 12 (70.6) 5 (29.4)

ได้รับประสบการณ์การเรียนที่เป็นประโยชน์ 16 (94.1) 1 (5.9)

เนื้อหาต่างๆ บนเว็บเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าเพิ่มเติม 17 (100.0) 0 (0.0)

มีความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น 16 (94.1) 1 (5.9)

รู้สึกน่าเบื่อหน่าย 0 (0.0) 17 (100.0)

รู้สึกอิสระในการทำากิจกรรมบนเว็บ 16 (94.1) 1 (5.9)

รู้สึกยุ่งยากในการเรียน 0 (0.0) 17 (100.0)

รู้สึกเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 0 (0.0) 17 (100.0)

เกิดทักษะและกระบวนการในการเรียนรู้ใหม่ๆ 15 (88.2) 2 (11.8)

ชอบเรียนภาษาฝรั่งเศสในลักษณะนี้ 15 (88.2) 2 (11.8)

ต้องการเรียนในลักษณะนี้กับรายวิชาอื่นๆ 13 (76.5) 4 (23.5)

รู้สึกพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ 17 (100.0) 0 (0.0)

 จากความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ
หัวข้อเนื้อหาที่น่าสนใจมากที่สุดดังแสดงในตาราง 
3 ได้แก่ เนื้อหาเพ่ิมเติมเก่ียวกับเลขานุการ  
(Ressources) จำานวน 8 คน (18.5%) รองลงมา 
คือ เนื้อหา/บทความที่ควรอ่าน (À lire) และ

บันทึกการเรียนรู้ (Bloc-notes) ประเด็นละ 4 คน 
(14.3%) และข้อมูลบริษัทฝรั่งเศสในประเทศไทย 
คำาศัพท์อุปกรณ์สำานักงาน และบทสนทนาทาง
โทรศัพท์ ประเด็นละ 2 คน (7.1%)
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ตาราง 3 ความคิดเห็นต่อการศึกษาหัวข้อเนื้อหาบนเว็บรายวิชา

หัวข้อที่น่าสนใจ จำานวน ร้อยละ
เนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลขานุการ (Ressources) เช่น 

การวางตัวในที่ประชุม เคล็ดลับคู่มือสู่อาชีพเลขา 8 28.5

เนื้อหา/บทความที่ควรอ่าน (À lire) 4 14.3

บันทึกการเรียนรู้ (Bloc-notes) 4 14.3

ข้อมูลบริษัทฝรั่งเศสในประเทศไทย (Entreprises françaises) 2 7.1

อุปกรณ์สำานักงาน (Outils au bureau)  2 7.1

บทสนทนาทางโทรศัพท์ (Communication téléphonique) 2 7.1

สไลด์ต่างๆ PowerPoint การบรรยาย 1 3.6

มอบหมายชิ้นงาน (Travaux pratiques) 1 3.6

แบบฝึกหัดเสริม แบบทดสอบย่อย (Quiz) 1 3.6

 นอกจากนี้จากการบันทึกการเรียนรู้ใน
การทำาชิ้นงาน นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็น
วา่การจดักจิกรรมการเรียนการสอนเป็นประโยชน์
ต่อการเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ ได้รับความรู้ ข้อคิด 
และประสบการณ์จากการทำากิจกรรมต่างๆ ที่ได้
รับมอบหมาย อีกทั้งได้ฝึกฝนทักษะการค้นคว้า
ข้อมูลและการทำางานร่วมกับผู้อื่น

อภิปรายผล
 1. จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้เรียนมี
คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่เกณฑเ์ฉลีย่
ร้อยละ 70 ท่ีตัง้ไว ้ผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาเปน็
ไปตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเนื่องจาก

 1.1 ในการออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ผ่านเว็บนั้นได้มีการกำาหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้อย่าง
ชัดเจน อีกทั้งได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีการมอบหมายให้ทำาชิ้นงานที่มี

ความท้าทายและน่าสนใจ โดยพยายามส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้มีการเชื่อมโยงความรู้ในห้องเรียนกับ
สถานการณ์จริงให้มากที่สุด ด้านกิจกรรมการวัด
และประเมินผลก็มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรยีนรูท้ีก่ำาหนดไว้ ในเรือ่งน้ีนักการศกึษา (บญุ
ชม ศรีสะอาด, 2541: 44-45; นาตยา ปิลันธนา
นนท์, 2546: 172-173) ได้ให้ความสำาคัญกับการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นย้ำาว่าผู้
สอนต้องเป็นนักวางแผนที่ดี เพราะแผนการเรียน
รูเ้ปน็เสมอืนแผนทีก่ำาหนดทศิทาง จงึควรออกแบบ
ใหอ้งคป์ระกอบตา่งๆ มคีวามสอดคลอ้งเปน็ลำาดบั
ตอ่เนือ่งกนั และควรสะทอ้นใหเ้หน็การเปดิโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้ไปใช้อย่างต่อเนื่อง 

 1.2 การจดัการเรยีนการสอนผา่นเว็บเปน็
ระบบเปดิทีแ่ตกตา่งจากการเรยีนรูแ้บบเดมิๆ ทีม่กั
จะเน้นที่การเรียนจากตำาราและแบบเรียนในห้อง 
โดยเรียนไปพร้อมๆ กันทั้งชั้น จึงทำาให้ขาดความ
ยืดหยุ่นและขาดอิสระในการเรียนรู้ แต่การเรียน
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การสอนผา่นเวบ็จะมคีณุลกัษณะทีเ่อือ้ตอ่การเรยีน
รู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียน
ด้วยตนเอง โดยเลือกลำาดับเนื้อหาบทเรียนตาม
ความต้องการและเรียนตามกำาหนดเวลาที่เหมาะ
สมและสะดวกของตน ไม่มีข้อจำากัดทางสถานที่
และเวลาในการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน
ผ่านเว็บจึงสามารถสนองตอบต่อความแตกต่าง
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ รวมทั้งสนับสนุนการ
เรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ ทำาให้การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (กิดานันท์ มลิทอง, 2543; 
350; สาคร อัฒจักร, 2552: 8)

 1.3 ในการออกแบบแผนการจัดการเรยีน
รู้ผ่านเว็บในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้คำานึงถึงการเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยได้พยายามเชื่อมโยง
ทักษะต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการเรียนทั้งด้านภาษา
และด้านอาชีพ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
แบบร่วมมือและผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
อยู่เสมอ (เชิดชัย รักษาอินทร์ และคณะ, 2554: 
61) นอกจากนี้ผู้สอนได้คำานึงถึงบทบาทในจัดการ
เรียนการสอน เช่น เป็นผู้อำานวยความสะดวกให้
แก่ผู้เรียน (teacher as a facilitator) เป็นผู้ให้
คำาปรึกษา (counselor) โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ศึกษา
คน้ควา้ (student exploration) ดว้ยตนเอง จงึอาจ
ส่งผลให้ผู้เรียนรู้สึกตื่นตัว มีความกระตือรือร้น
ในการเรียน ดังที่บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ และคณะ 
(2544: 113-114) กล่าวว่าการเรียนการสอนผ่าน
เว็บช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
โดยอาจนำาแนวคิดการสร้างองค์ความรู้จากการ
ผลิตผลงานที่มีความหมาย (Constructionism) 
และการเรียนแบบร่วมมือ (collaborative learn-
ing) มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การใช้
ประโยชนจ์ากทรพัยากรทีม่อียู่ในเครอืขา่ยและจาก
การที่ผู้เรียนได้ค้นคว้าอย่างมีอิสระจะช่วยให้เกิด
กระบวนการรวบรวมขอ้มลูอยา่งตอ่เนือ่งในการทำา
ช้ินงาน ซ่ึงจะทำาให้ผู้เรยีนไดส้รา้งองคค์วามรูไ้ดใ้น

ทีส่ดุ ดว้ยเหตผุลดงักลา่วจงึอาจทำาใหผ้ลการเรยีน
รู้ของนักศึกษาในการวิจัยครั้งน้ีเป็นไปตามที่คาด
หวังไว้

 อ น่ึงผลที่ ได้จากการศึกษาในครั้ ง น้ี
สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิงานวจิยัของ 
Hannafin (2000: 75) ที่พบว่าการเรียนการสอน
โดยใชเ้ว็บชว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถหาขอ้สรปุและจดั
ลำาดับความคิดในการตอบคำาถามปลายเปิดด้าน
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีการพัฒนาวิธีคิดใหม่ๆ ใน
การตอบปัญหา หรืองานวิจัยของพิมลพรรณ เชิด
แสง (2548: 47) ซึ่งพบว่าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ก่อนและหลังการทดลองใช้เครือข่ายเสมือนช่วย
การเรยีนการสอนวฒันธรรมฝรัง่เศสสำาหรบัชว่งชัน้
ที ่4 มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนัียสำาคญัทางสถติทิี่
ระดับ 0.05 ทั้งนี้ในการวิจัยครั้งนี้มิได้ออกแบบให้
ผู้เรียนทำาแบบทดสอบก่อนเรียน เนื่องจากเนื้อหา
รายวิชาภาษาฝรั่งเศสสำาหรับเลขานุการเป็นเรื่อง
ใหม่สำาหรับผู้เรียน เป็นการเรียนรู้ในบริบทใหม่
ซึง่ผูเ้รยีนยงัไมเ่คยมพีืน้ความรูภ้าษาฝรัง่เศสดา้นน้ี
มากอ่น อยา่งไรกด็จีากการวัดและประเมนิผลการ
เรยีนรูร้ายวชิาปรากฏวา่ผูเ้รยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 70 ดังที่
กลา่วมาแลว้ขา้งตน้ ดงันัน้อาจกลา่วไดว่้าแผนการ
จัดการเรยีนรูผ้า่นเว็บในการวิจัยครัง้น้ีสามารถเปน็
แนวทางในการนำาไปใชจั้ดการเรยีนการสอนให้เกดิ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้

 2. ในการวิจัยครั้งนี้พบว่าหลังการจัดการ
เรียนการสอนผ่านเว็บในรายวิชาภาษาฝรั่งเศส
สำาหรับเลขานุการ ผู้เรียนมีเจตคติเชิงบวกต่อ
งานอาชีพเลขานุการ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ตามที่กล่าวมาแล้วในข้อ 1 ข้างต้น 
แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บที่พัฒนาขึ้นได้มุ่ง
เน้นการสร้างองค์ความรู้โดยผู้เรียนเอง และ
การปฏิสัมพันธ์กับแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ทันสมัย อีกทั้งครอบคลุมเนื้อหาสาระทั้งด้าน
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เลขานกุารและการใชภ้าษาฝรัง่เศสในบรบิทเฉพาะ 
จึงอาจทำาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มีแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้ และเกิดความเข้าใจในงานหน้าที่
เลขานุการ ผ่านทางการทำากิจกรรม การเรียนรู้
บนเว็บ และการทำาชิ้นงานต่างๆ ที่มอบหมาย ซึ่ง
สอดคล้องกับความสนใจและสถานการณ์ในชีวิต
จริง จึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำาให้นักศึกษาเกิด
ทัศนคติที่ดีและมีความรู้สึกเชิงบวกต่องานด้าน
เลขานุการมากขึ้น 

 3 .  ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล จ า ก
แบบสอบถามปรากฏผลว่าผู้เรียนทุกคนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บใน
รายวิชาภาษาฝรั่งเศสสำาหรับเลขานุการ ซึ่งเป็น
ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยนักศึกษามีความ
คิดเห็นว่ามีความน่าสนใจ ช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
ที่เรียนได้ชัดเจนขึ้น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การรวบรวมและนำาเสนอเนื้อหาต่างๆ บนเว็บเป็น
ประโยชน์ในการค้นคว้าเพ่ิมเติม กิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ ทำาให้มีความรู้และความสามารถเพิ่ม
ขึ้น ได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และรู้สึก
อิสระในการทำากิจกรรมบนเว็บ ในการอภิปราย
ผลอาจเนือ่งจากผูว้จิยัเหน็ความสำาคญัและบทบาท
ของเทคโนโลยีการศึกษาและมีแนวคิดที่จะนำามา
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุในการแก้ปัญหา
การเรียนการสอน นอกจากนี้ ในการออกแบบ
หน่วยการเรียนและการพัฒนาทรัพยากรการสอน
บนเวบ็ในครัง้นี ้ผู้วจัิยได้สำารวจและวเิคราะห์หวัขอ้
เนื้อหาและสิ่งที่ควรนำาเสนอบนเว็บจากหนังสือ 
ตำารา แบบเรียน และเว็บไซต์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้วย จึงทำาให้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจและสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ผลที่ได้จากการศึกษา
สอดคล้องงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังเช่น พิมลพรรณ 
เชิดแสง (2548) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึง

พอใจต่อการใช้เครือข่ายเสมือนช่วยการเรียนการ
สอนวฒันธรรมฝรัง่เศสทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ หรอืงาน
วิจยัของอรพรรณ สรุยิพนัธุ ์และพมิพวัลคุ ์สวุรรณ
ทัต (2548) ที่ได้พัฒนาเครือข่ายเสมือนช่วยการ
เรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อปรับฐานความรู้
ดา้นการสือ่สาร ฟงั-พดู สำาหรบันกัศกึษาโปรแกรม
วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต โดยพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก เน่ืองจากสามารถศึกษาได้ตามความ
ต้องการนอกเหนือจากในชั้นเรียน มีความสะดวก 
ง่ายต่อการใช้ อีกทั้งได้พัฒนาทักษะด้านการฟัง-
พูด และมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพิ่ม
ขึ้น นอกจากนี้ในงานวิจัยของวิไลพร ธนสุวรรณ 
และตอ่พงศ ์วรรณวาท ี(2549) พบว่านักศกึษาวิชา
เอกภาษาองักฤษ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยั
เชียงใหม่มีความคิดเห็นต่อโปรแกรมการเรียนรู้
ดว้ยตนเองผา่นคอมพวิเตอรเ์พือ่พฒันาความรูด้า้น
วัฒนธรรมภาษาอังกฤษในระดับเห็นด้วยมาก

 4. สรุปผลจากแบบบันทึกการเรียนรู้
แสดงให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับผล
ที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นโดยนักศึกษา
บันทึกว่าได้รับความรู้และประโยชน์มากมายจาก
การศึกษาข้อมูลความรู้จากทรัพยากรการสอนบน
เว็บ ได้พัฒนาความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศส ได้ฝึกฝน
ทักษะการคิด การแก้ปัญหา และการทำางานกลุ่ม
จากการทำาชิ้นงานต่างๆ ทั้งนี้อาจเนื่องจากในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นั้น นอกจากจะมุ่ง
เน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสเฉพาะ
ดา้นแลว้ยงัเนน้ความรูด้า้นเนือ้หาสาระทีเ่กีย่วขอ้ง
กับงานอาชีพเลขานุการด้วย ตลอดจนกิจกรรม
มุ่งพัฒนาทักษะทางสังคมแก่ผู้เรียน โดยผ่านทาง
กระบวนการกลุ่มและการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิก
ในกลุ่ม กับเพื่อนในห้อง และกับผู้สอน
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 กล่าวโดยสรุปผลจากการศึกษาครั้งนี้
สอดคล้องกับทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่
แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ช่วยเอื้อต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน
ที่ยืดหยุ่นและเป็นอิสระ โดยการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีคอมพวิเตอรแ์ละระบบอนิเทอรเ์นต็มาส
นับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
กระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าถึงและใช้แหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ บนเว็บ นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอน
ผ่านเว็บยังช่วยสนับสนุนให้เป็นผู้เรียนเชิงรุก (ac-
tive learner) กล่าวคือมีความกระตือรือร้นและ
ตื่นตัวอยู่เสมอ เม่ือต้องเผชิญกับแหล่งการเรียน
รู้ต่างๆ ที่มากมายและหลากหลาย เป็นผู้เรียนที่
อิสระชี้นำาตนเองได้ ซึ่งเป็นทักษะที่จำาเป็นสำาหรับ
การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไป

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปปฏิบัติ

 1.1 ในการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บนั้น 
ควรต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของผู้เรียน 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการเรียนและความ
พร้อมในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ตด้วย นอกจากนี้ผู้สอนควรต้องสำารวจ
ทรัพยากรการเรียนการสอนและฐานความรู้ต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นแหล่ง
ข้อมูลความรู้ที่มีอยู่อย่างมากมายบนเครือข่าย
โลก ทัง้นีเ้พือ่ใหก้ารนำาเทคโนโลยดีงักลา่วมาใชน้ั้น
สามารถเอื้อต่อการแสวงหาความรู้และการสร้าง
องค์ความรู้ของผู้เรียน 

 1.2 การออกแบบกิจกรรมบนเว็บนั้นควร
คำานึงถึงมิติด้านปฏิสัมพันธ์ (interactive) ให้มาก
ที่สุดด้วย ไม่ว่าจะเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับสื่อการเรียน ผู้เรียนกับผู้สอน หรือผู้

เรียนกับผู้เรียนอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดข้อจำากัด
ที่มักกล่าวกันว่าการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนอาจทำาให้ผู้
เรียนขาดการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น และ
หากจะให้เกิดปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน
ควรจัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เป็น “real 
time” และควรให้ผู้เรียนทุกคน รวมทั้งผู้สอนได้
มีโอกาสติดต่อสื่อสารกันได้พร้อมๆ กันในคราว
เดียวกัน หรือการตั้งกะทู้ทาง Webboard หรือ
การทำา Facebook account เพื่อให้เข้าถึงผู้เรียน
ได้มากขึ้น เป็นต้น

 1.3 ในการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ให้มีประสิทธิภาพน้ัน ผู้สอนควรต้องส่งเสริมให้
เกิดการเรียนแบบร่วมมือ (collaborative learn-
ing) รวมทั้งฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะการสืบค้น 
(information literacy skills) การวิเคราะห์และ
ประเมินข้อมูล เพื่อให้เป็นผู้สารสนเทศด้วย

 1.4 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ให้ได้ผลนั้น ผู้สอนควรสร้างแรงจูงใจและสร้าง
บรรยากาศในการเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
มีอิสระในการเรียนรู้ทั้งทางความคิดและการ
แสดงออก อันจะส่งผลให้เกิดความสนใจในสิ่งที่
เรยีนรูไ้ดม้ากขึน้เชน่กนั ดงัน้ันผูส้อนควรตอ้งคำานึง
ถึงการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่เน้นผู้
เรยีนเปน็สำาคญั รวมทัง้คำานงึถงึปจัจยัทางดา้นเจต
พิสัยและความแตกต่างทางด้านบุคคลด้วย 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ในการวิจัยครั้งต่อไป อาจจัดทำา
แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ โดยออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆ เช่น การใช้
ประเด็นปัญหาเป็นฐานความคิดในการออกแบบ 
(Problem-based learning) หรอืการใชโ้ครงงาน
เป็นฐาน (Project-based learning) ซึ่งผลจาก
การวิจยัอาจทำาใหไ้ดข้อ้มลูทีน่า่สนใจในการเปรยีบ
เทียบผลกับการศึกษาครั้งนี้
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 2.2 ควรมีการทำาวจัิยเพือ่ศกึษาการจัดการ
เรยีนรู้ผา่นเวบ็ในหวัขอ้เนือ้หาอืน่ๆ เชน่ วฒันธรรม
ฝรั่งเศส ฝรั่งเศสปัจจุบัน ฝรั่งเศสกับประชาคม
โลก หรือในรายวิชาเฉพาะด้านอื่นๆ เช่น รายวิชา
ฝรัง่เศสธรุกจิ หรอืภาษาฝรัง่เศสเพือ่การทอ่งเทีย่ว 
เป็นต้น

 2.3 ควรมีการทำา วิจัยเกี่ ยวกับการ
ออกแบบการเรียนรู้ด้านงานอาชีพเลขานุการ
ที่นำาวิธีการทางเทคโนโลยีรูปแบบอื่นๆ มาใช้
สนับสนุนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ 
Blog ในการเรียนการสอน การพัฒนาฐานความรู้ 
(Knowledgebase) ด้านเลขานุการ หรือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ WebQuest เป็นต้น
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การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWL Plus และแบบปกติ
The comparison of English Reading, Writing, and Analytical  
Thinking Abilities of Prathomsueksa 5 Students between 
Learning Activity Organization of The KWL Plus Method and 
The Conventional Method
 

ปิติมาส จิ๋ววิเศษ1, จิระพร ชะโน2, ทิพาพร สุจารี3

Pitimat Jiwwiset1, Chiraporn Chano2, Tipaporn Suchari3

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ KWL 
Plus ตามเกณฑ ์70/70 2) เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการอา่น การเขยีนภาษาองักฤษ กอ่นเรยีนและ
หลงัเรยีนของนกัเรียน ท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบ KWL Plus 3)เปรยีบเทยีบความสามารถ
ดา้นการอา่น การเขียนภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลงัเรยีน ของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบปกต ิ4) เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการอา่น การเขยีนภาษาองักฤษหลงัเรยีนของนกัเรยีน 
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWL Plus และแบบปกติ และ 5) เปรียบเทียบความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์หลังเรียนของนักเรียน ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWL Plus และแบบปกติ 
กลุม่ตวัอยา่ง เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 จำานวน 70 คน ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2554 โรงเรยีน
กุลโน อำาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดย
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม จำานวน 35 คน เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWL Plus และ
กลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม จำานวน 35 คน เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ KWL Plus จำานวน 10 แผน 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
จำานวน 10 แผน 3) แบบประเมินความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 4) แบบประเมินความสามารถ
ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ 5) แบบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ แบบเลือกตอบ 
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ชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ร้อยละ สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test สองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกัน และ t-test สอง
กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน 

 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ KWL Plus มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.42/81.22 ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์ 
70/70 ที่ตั้งไว้

 2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWL Plus มีความสามารถด้านการอ่าน 
และการเขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียน สูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ มีความสามารถด้าน

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียน สูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 4. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWL Plus มีความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาองักฤษ หลงัเรียน สงูกวา่ นกัเรยีนท่ีเรียนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกต ิอยา่งมนัียสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียน สูงกว่า นักเรียนที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 5. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWL Plus มีความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ภาษาอังกฤษ หลังเรียน สูงกว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

คำาสำาคัญ: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWL Plus ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ความ
สามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ 

Abstract
 The purposes of this research were to: 1) study the efficiency of the KWL Plus  
learning plans according to criteria of 70/70, 2) compare English reading ability, English  
writing ability before and after learned by the KWL Plus method, 3) compare English  
reading ability, English writing ability before and after learned by the conventional method, 
4) compare English reading ability, English writing ability after learned between learning  
the KWL Plus method and the conventional method, and 5) compare English analytical  
thinking ability after learned between the KWL Plus method and the conventional method. 
The sample consisted of 70 Prathomsueksa 5 students attending the second semester of 
academic year 2011 at Kulno School, Phimai district, Nakhon Ratchasima province, selected 
through the cluster random sampling technique. They were divided into an experimental 
group consisted of 35 Prathomsueksa 5 students who learned by the KWL Plus method and 
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a control group consisted of 35 Prathomsueksa 5 students who learned by the conventional 
method. The research instruments were: 1) The KWL Plus learning plan consisted of 10 plans, 
2) The conventional learning plan consisted of 10 plans, 3) English Reading Ability Assessment 
Form, 4) English writing ability Assessment form, and 5) English analytical thinking ability test, 
type 4 multiple choices, 30 items. The statistics used for analyzing the collected data were 
mean, standard deviation, percentage. The statistics used for hypothesis testing were t-test 
dependent, and t-test independent.

 The results of the research revealed that:

 1) The KWL Plus learning plans were studied had the learning efficiencies as 
80.42/81.22, respectively. 

 2) The student’s English reading ability and English writing ability after learned by the 
KWL Plus method were higher than before learned at the significance .01 level. 

 3) The student’s English reading ability and English writing ability after learned by the 
the conventional method were significantly higher than before learned at the .01 level. 

 4) The students who learned by the KWL Plus method had the English reading ability  
after learned higher than the students who learned by the conventional method at the  
significance .05 level and had the English writing ability after learned higher than the students 
who learned by the conventional method at the significance .01 level.

 5) The students who learned by the KWL Plus method had the English analytical  
thinking ability after learned higher than the students who learned by the conventional  
method at the significance .01 level.

Keywords: The KWL Plus Method, English reading ability, English writing ability, English  
analytical thinking ability. 

บทนำา
 การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความ
สำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำาวัน เพราะ
เป็นเครื่องมือสำาคัญในการติดต่อสื่อสาร การ
ศกึษา การแสวงหาความรู ้การประกอบอาชพี การ
สรา้งความเขา้ใจเก่ียวกับวฒันธรรม และวสิยัทศัน์
ของชุมชนโลก ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการ
เรียนรู้พื้นฐาน ซ่ึงกำาหนดให้เรียนตลอดหลักสูตร

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน คอื ภาษาองักฤษ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2552: 220) และภาษาที่ใช้ในการ
ทำางานของ ASEAN คือภาษาอังกฤษ (สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2555: 29) 
ดังน้ันภาษาอังกฤษจึงมีความสำาคัญต่อการดำารง
ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ เป็นอย่างยิ่ง 

 ผลการศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียน
กุลโน ปีการศึกษา 2553 พบว่านักเรียนชั้นประถม
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ศึกษาปีที่ 5 ได้รับผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ 
ภาษาอังกฤษ ระดับคุณภาพดี มีเพียงจำานวนร้อย
ละ 32.03 นักเรยีนยงัมีความสามารถดา้นการอา่น 
การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ อยู่
ในระดับต่ำา ซึ่งพิจารณารายละเอียดของปัญหา
แตล่ะดา้น พบวา่ ดา้นการอา่น นกัเรยีนไมส่ามารถ 
อ่านออกเสียง คำาศัพท์ ประโยค และบทอ่าน 
ตามเกณฑ์ที่กำาหนดได้ ด้านการเขียน นักเรียน
ไม่สามารถ เขียนคำาศัพท์ และเขียนประโยคตาม
เกณฑ์ท่ีกำาหนดได้ ด้านการคิดวิเคราะห์ ผู้เรียน
ไม่สามารถวิเคราะห์ความสำาคัญ วิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการของเรื่องที่อ่าน 
ตามเกณฑ์ที่กำาหนดได้ (โรงเรียนกุลโน, 2553: 
17-20) 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าวนั้น จะต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียน
รู้จากประสบการณ์จริง และเพื่อให้นักเรียน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากสิ่งที่ ได้เรียนมา
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน ซึ่งเป็นขั้นตอน
ที่สำาคัญช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้ท่ีค้นพบ
ไปสู่ปัญหาใหม่ที่สงสัย ทำาให้นักเรียนได้ฝึกคิด
อย่างลึกซึ้งสามารถพัฒนาการคิดขั้นสูงได้ดียิ่งขึ้น 
(สมบตั ิการจนารกัพงศ,์ 2549: 11) ผูว้จิยัจงึศกึษา
กระบวนการ KWL Plus ของCarr and Ogle โดย
มีขั้นตอนดังนี้

 K หมายถึง Know เป็นขั้นตอนที่นักเรียน
ตรวจสอบหัวข้อเรื่องว่าตนเองมีความรู้เกี่ยวกับ
หวัขอ้เรือ่งมากนอ้ยเพยีงใด เปน็การนำาความรูเ้ดมิ
มาใชเ้พราะการเชือ่มโยงความรูใ้หมก่บัความรูพ้ืน้
ฐาน และประสบการณข์องผู้เรยีนเป็นสิง่สำาคญัใน
การจัดกิจกรรมก่อนการอ่าน ซึ่งเป็นการเตรียม
นักเรียนในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ การบูรณาการ 
ระหว่างความรู้พื้นฐาน และเรื่องที่นักเรียนจะ
อ่านเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างความ

หมายของบทอ่านได้ดี และผู้อ่านควรได้รับการก
ระตุ้นความรู้พื้นฐานให้เหมาะสม ดังน้ันในขั้น
ตอนน้ีทฤษฎีประสบการณ์เดิม ซึ่งเป็นทฤษฎีว่า
ด้วยหลักการนำาความรู้พื้นฐาน ความรู้เดิมและ
ประสบการณ์เดิมมาใช้ในการเรียนการสอน จึง
เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและมีความสำาคัญมาก

 W หมายถึง Want to know เป็นขั้นตอน
ที่นักเรียนจะต้องถามตนเองว่าต้องการรู้อะไรใน
เน้ือเรื่องที่จะอ่านบ้าง ซ่ึงคำาถามที่นักเรียนสร้าง
ขึน้กอ่นการอา่นนี ้เปน็การตัง้เปา้หมายในการอา่น 
และเป็นการคาดหวังว่าจะพบอะไรในบทอ่านบ้าง

 L หมายถึง Learned เป็นขั้นตอนที่
นักเรียนสำารวจว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรบ้างจาก
บทอ่าน โดยนักเรียนจะหาคำาตอบให้กับคำาถามที่
ตนเองตัง้ไว้ในขัน้ตอน W และจดบนัทกึสิง่ทีต่นเอง
เรียนรู้

 Plus หมายถึง การสร้างแผนภูมิรูปภาพ
ความคิด และเขียนสรุปความ หลังการอ่าน (Carr 
and Ogle, 1987: 626 - 631) ซึ่งการเรียนรู้
แบบ KWL ผู้เรียนจะได้รับการฝึกกระบวนการ
ทำาความเข้าใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุ่ง
หมาย ตรวจสอบความเข้าใจของตน มีการจัด
ระบบข้อมูล เพื่อให้สามารถดึงไปใช้ภายหลังได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบสำาคัญของการ
เรียนรู้แบบ KWL ประกอบด้วยเนื้อหา หรือหัวข้อ
เรื่องที่จะศึกษา หรืออาจจะเป็นประเด็นคำาถาม
ของผู้เรียน และในแต่ละขั้นของการจัดกิจกรรม 
ผู้เรียนจะต้องเขียนบันทึกลงในตาราง K-W-L (สุ
วิทย์ มูลคำา และอรทัย มูลคำา, 2545: 88 – 90) 
ขั้นกิจกรรมฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ตามขั้นตอน KWL Plus มี 5 ขั้นตอน ประกอบ
ด้วยขั้นที่ 1 กิจกรรมนักเรียนรู้อะไร K (What we 
know) ขั้นที่ 2 กิจกรรมนักเรียนต้องการรู้อะไร 
W (What we want to know) ขั้นที่ 3 กิจกรรม
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง L (What we have 
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learned) ขั้นที่ 4 กิจกรรมสร้างแผนภาพความ
คิด Plus (Mind Mapping) นักเรียนนำาข้อมูล
จากการอ่านมาสร้างเป็นแผนภาพความคิด โดย
เลอืกขอ้มลูทีจ่ำาแนกรายละเอียดของเนือ้หา แสดง
ความสมัพนัธข์องเรือ่งทีอ่่าน และบอกจุดมุ่งหมาย
ของผู้เขียนมาแสดงในแผนภาพความคิด ขั้นที่ 5 
กิจกรรมการสรุปเรื่อง (Summarizing) นักเรียน
เขียนสรุปจากเรื่องที่อ่าน (ธีรัชฌา ทันใจชน, 
2552: 65-66) จากการศึกษาตามบริบทดังกล่าว
มา ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์ลำาดับขั้นการจัดการเรียนรู้
ใหม ่และเรยีกวา่ “การจัดกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบ 
KWL Plus” โดยมีลำาดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
ดังนี้ 1. ขั้นการนำาเข้าสู่บทเรียนด้วยเพลงหรือเกม 
2. ขั้น K (What you know) 3. ขั้น W (What 
you want to know) 4. ขั้น L (What you have 
learned) 5. ขั้น Plus เขียนคำาศัพท์ด้วยแผนผัง
ความคิด (Mind Mapping) ตามความคิด รวบ
ยอด และเขียนประโยคตามเหตุการณ์ในบทอ่าน 
6. ขั้นประเมินตามสภาพจริง (Authentic assess-
ment) ซึ่งขั้น 1 และขั้น 6 เป็นขั้นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยเพิ่มไปจากกระบวนการ KWL 
Plus ของ Carr and Ogle และเน้นการตั้งคำาถาม
ด้วย Wh-questions (6Wh 1H) ในขั้น 3 (What 
you want to know) เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความสามารถดา้นการคดิวเิคราะห์ จงึเปน็ข้อแตก
ต่างท่ีทำาให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWL 
Plus ของผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้น มีความสมบูรณ์และ
สำาเร็จรูปพร้อมสำาหรับการนำาไปจัดกิจกรรมการ
เรยีนรู ้จากนัน้ จึงนำามาดำาเนนิการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความสามารถดา้นการอ่าน การ
เขียน และการคิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ โดยเชื่อ
วา่จะส่งผลการเรยีนรู ้ให้นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่5 มรีะดบัคะแนนความสามารถทางการเรยีนรู้
ทั้ง 3 ด้าน สูงขึ้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ KWL Plus ตามเกณฑ์ 70/70

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้าน
การอ่าน การเขยีนภาษาอังกฤษกอ่นเรยีนและหลงั
เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ KWL Plus 

 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้าน
การอ่าน การเขยีนภาษาอังกฤษกอ่นเรยีนและหลงั
เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ

 4. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการ
อา่น การเขยีนภาษาองักฤษหลงัเรยีนของนกัเรยีน
ที่เรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
KWL Plus และแบบปกติ

 5. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการ
คิดวิเคราะห์หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนระหว่าง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWL Plus และ
แบบปกติ

สมมติฐานของการวิจัย
   1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ KWL Plus 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70

 2. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบ KWL Plus มคีวามสามารถดา้นการอา่น 
และการเขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน

 3. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติมีความสามารถด้านการอ่านและ
การเขยีนภาษาองักฤษ หลงัเรยีนสงูกว่ากอ่นเรยีน

 4. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ KWL Plus มีความสามารถด้าน
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูง
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กวา่นักเรียนทีเ่รยีนดว้ยการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
แบบปกติ

 5. นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูแ้บบ KWL Plus มคีวามสามารถดา้นการคดิ
วเิคราะห ์หลังเรยีนสงูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2554 โรงเรียนกุลโน อำาเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา จำานวน 140 คน จาก 4 ห้อง กลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นนักเรียน จำานวน 70 คน จาก 2 ห้อง 
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) แลว้ทำาการจับสลากเป็นกลุม่ทดลอง 1 
หอ้ง ไดแ้กช้ั่นประถมศกึษาปทีี ่5/3 จำานวน 35 คน 
เรยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ KWL Plus 
และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง ได้แก่ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5/2 จำานวน 35 คน เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ KWL Plus 
จำานวน 10 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง ใช้เวลา 20 
ชัว่โมง มค่ีา IOC เทา่กบั 1.00 และแผนการจดัการ
เรียนรู้แบบปกต ิจำานวน 10 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง 
ใช้เวลา 20 ชั่วโมง

 2. แบบประเมินความสามารถด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Ability  
Assessment Form) เป็นแบบอิงเกณฑ์มีค่า IOC 
เท่ากับ1.00 หาค่าความเชื่อมั่นของผู้ประเมิน 2 
คน โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์ของ Pearson (บุญชม  
ศรีสะอาด และคณะ, 2552: 109) ได้ค่าความ
เชื่อมั่น ดังนี้ เรื่องที่ 1) การอ่านออกเสียงคำา

ศัพท์ เท่ากับ 0.97 เรื่องที่ 2) การอ่านออกเสียง
ประโยค เท่ากับ 0.85 เรื่องที่ 3) การอ่านออก
เสียงบทอ่าน เท่ากับ 0.93 และหาค่าความเชื่อ
มั่นของแบบประเมินด้านการอ่าน โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (บุญชม  
ศรีสะอาดและคณะ, 2552: 101-110) ได้ค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.89

 3. แบบประเมินความสามารถด้านการ
เขียนภาษาอังกฤษ (English Writing Ability  
Assessment Form) เป็นแบบประเมินผลงานใน
ภาพรวม (Holistic Rubric) เชิงปริมาณ มีค่า IOC 
เท่ากับ 1.00 หาค่าความเชื่อมั่นของผู้ประเมิน 2 
คน โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์ของ Pearson (บุญชม 
ศรีสะอาดและคณะ, 2552: 109) ได้ค่าความเชื่อ
มั่น ดังนี้ เรื่องที่ 1) การเขียนคำาศัพท์ เท่ากับ 0.85 
เรื่องที่ 2) การเขียนคำาศัพท์และประโยค เท่ากับ 
0.96 และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน
ด้านการเขียนโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
Cronbach (บุญชม ศรีสะอาดและคณะ, 2552: 
101-110) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.69

 4. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการ
คิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ (English Analytical  
Thinking Ability Test) เป็นแบบเลือกตอบ  
(Multiple Choices) ชนิด 4 ตัวเลือก (4  
Alternatives) มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 
คา่ความยาก (p) อยูร่ะหว่าง 0.50-0.77 คา่อำานาจ
จำาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.23-0.62 และค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับจำานวน 30 ข้อ เท่ากับ 0.97

 การดำาเนินการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

 1. ดำาเนินการทดสอบกอ่นเรยีน (Pretest) 
ดังนี้

 1.1 ประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
ดว้ยแบบประเมนิความสามารถดา้นการอา่นภาษา
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อังกฤษ จำานวน 3 เรื่อง

 1.2 ประเมินความสามารถด้านการเขียน 
ดว้ยแบบประเมนิความสามารถดา้นการเขยีนภาษา
อังกฤษ จำานวน 2 เรื่อง 

 2. ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 แบบ คือ การจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ KWL Plus กบักลุม่ทดลอง
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ กับกลุ่ม
ควบคุม แบบละ 10 แผน ซึ่งใช้เวลา 10 สัปดาห์ๆ 
ละ 2 ช่ัวโมง รวมเวลา 20 ชัว่โมง โดยผู้วจัิยดำาเนนิ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 3. ดำาเนนิการประเมนิการปฏบิตังิาน ของ
นักเรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยแบบ
ประเมิน Group KWL Plus Worksheet, แบบ
ประเมิน Personal Worksheet และ Test ระหว่าง
เรียนกับกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วย การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ KWL Plus ทั้ง 10 แผน เพื่อหา
ประสทิธภิาพของกระบวนการ ของแผนการจดัการ
เรียนรู้ตามเกณฑ์ 70/70

 4. เมื่อดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครบท้ัง10 แผนแล้ว ดำาเนินการหาประสิทธิภาพ
ของผลลพัธ์ ซึ่งหมายถงึ ทดสอบหลงัเรยีน (Post-
test) ดังนี้

 4.1 ประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
ด้วยแบบประเมินความสามารถดา้นการอ่านภาษา
อังกฤษ

 4.2 ประเมินความสามารถด้านการเขียน 
ดว้ยแบบประเมนิความสามารถดา้นการเขยีนภาษา
อังกฤษ

 5. วัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
หลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถด้าน
การคดิวเิคราะหภ์าษาองักฤษ โดยทัง้ 5 ขอ้ ดำาเนิน
การกับนักเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม

 6. นำาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทาง
สถิติ และตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยทำาการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ KWL Plus ตามเกณฑ์ 
70/70 โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

  2. ทำาการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 2.1 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ

 2.2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสามารถ
ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ก่อนเรียน และหลัง
เรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
ด้วยสถิติ t-test สองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกัน 
(t-test dependent) (ชวลติ ชกูำาแพง, 2553: 135) 

 2.3 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 

 2.4 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสามารถ
ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ

 2.5 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษหลังเรียน ของ
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWL Plus และแบบ
ปกติ ด้วยสถิติ t-test สองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน  
(t-test independent) (ชวลิต ชูกำาแพง, 2553: 
139) 

ผลการวิจัย
 แผนการจัดการเรียนรู้แบบKWL Plus มี
ประสทิธิภาพเทา่กบั 80.42/81.22 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ 
70/70 ที่ตั้งไว้ ดังตาราง 1
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ตาราง 1 คา่ประสทิธิภาพของแผนการจัดการเรยีนรูช้ัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 ทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรม

การเรียนรู้แบบ KWL Plus

 รายการประเมิน คะแนนเต็ม   S.D. ร้อยละ

ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E
1
) 400  321.71 19.18 80.42

ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E
2
) 70  56.86 4.31 81.22

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ E
1
/E

2
 = 80.42/81.22

 2. นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูแ้บบ KWL Plus มคีวามสามารถดา้นการอา่น 
และการเขยีนภาษาองักฤษ หลงัเรยีน สงูกวา่ กอ่น

เรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดัง
ตาราง 2

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและ

หลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

KWL Plus

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ n  ก่อนเรียน หลังเรียน t p

    S.D.  S.D.
ความสามารถด้านการอ่าน 35 19.80 2.42 30.80 3.12 31.62** .00

ความสามารถด้านการเขียน 35 13.91 2.06 26.06 2.86 21.83** .00
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ มีความสามารถด้านการอ่าน
และการเขยีนภาษาองักฤษ หลงัเรยีน สงูกวา่ กอ่น

เรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดัง
ตาราง 3
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ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและ
หลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบ
ปกติ 

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ n  ก่อนเรียน หลังเรียน t p

    S.D.  S.D.
ความสามารถด้านการอ่าน 35 19.34 3.90 27.66 5.64 19.27** .00

ความสามารถด้านการเขียน 35 13.74 4.59 21.83 6.09 16.65** .00
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 4. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ KWL Plus มีความสามารถด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษ หลังเรียน สูงกว่านักเรียน
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความ

สามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียน สูง
กว่านกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบปกต ิอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01ดงั
ตาราง 4 

ตาราง 4 ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการอ่านภาษาอังกฤษ การเขยีนภาษาอังกฤษหลงัเรยีน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWL Plus และ

แบบปกติ 

 ผลการจัด แบบการจัด
 กิจกรรม กิจกรรม n   S.D.  df  t  p  
 การเรียนรู้  การเรียนรู้ 
ความสามารถ KWL Plus  35  30.80  3.12  53.05  2.88*  .01
ด้านการอ่าน     ปกติ  35  27.66  5.64
     ความสามารถ KWL Plus  35  26.06 2.86  48.31  3.72**  .00   

ด้านการเขียน  ปกติ  35  21.83  6.09     
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 5. นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูแ้บบ KWL Plus มคีวามสามารถดา้นการคดิ
วิเคราะห์ หลังเรียน สูงกว่า นักเรียนที่เรียนด้วย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตาราง 5
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ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษหลังเรียน ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWL Plus และแบบปกติ

 การคิดวิเคราะห์ n  S.D. df t p
 KWL Plus 35 23.20 2.87 55.49 4.41** .00

 ปกติ 35 19.03 4.81
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อภิปรายผล
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ KWL Plus 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.42/81.22 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 70/70 ทีต่ัง้ไว ้เหตทุีเ่ปน็เชน่นีเ้พราะ ผูวิ้จยั
ดำาเนนิการจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามข้ันตอน โดย
เริม่จากการวเิคราะหห์ลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียน
รู้ภาษาตา่งประเทศ ภาษาองักฤษ หาความสมัพนัธ ์
ระหว่าง หน่วยการเรียนรู้ สาระสำาคัญ มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นที่มาของจุดประสงค์
การเรยีนรู ้แต่ละหนว่ย และแตล่ะแผนการจัดการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับ ทฤษฎีและหลักการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบ KWL Plusจากนั้นสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ตามองค์ประกอบการสร้า
งแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี และได้ผ่านการตรวจ
สอบแก้ไข ปรับปรุง ตามความคิดเห็น คำาแนะนำา
ของผูเ้ชีย่วชาญ และผ่านการหาคณุภาพของเครือ่ง
มอื กอ่นนำาไปใชท้ดลองจรงิ ทำาใหไ้ดป้ระสทิธภิาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้
เท่ากับ 70/70 โดยสอดคล้องกับการวิจัยของชลธิ
ชา จันทร์แก้ว (2549: 15-127) ได้ศึกษาการ
พัฒนาความสามารถดา้นการอา่นเชงิวเิคราะห์ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีจั่ดการเรยีนรูโ้ดย
ใช้เทคนิค KWLH Plus ผลการวิจัยพบว่า แผนการ
จัดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

 2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ KWL Plus มีความสามารถด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียน สูงกว่า ก่อน
เรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เหตุ
ที่เป็นเช่นนี้ เพราะผู้วิจัยดำาเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามทฤษฎี และหลักการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ แบบ KWL Plus และสอดคล้องกับการ
วิจยัของ Carr and Ogle ซึง่ไดพ้ฒันากระบวนการ 
KWL Plus และทำาการศึกษา โดยได้ทดลองสอน
กับนักเรียนระดับมัธยม แห่งหนึ่ง เป็นนักเรียนที่
เรียนอ่อน และนักเรียนที่อยู่ในคลินิกซ่อมเสริม 
จากการสังเกตแบบไม่เป็นทางการ และจากการ
พูดคุยกับนักเรียนปรากฏว่านักเรียนสามารถถ่าย
โอนกระบวนการ KWL Plus ไปสู่สถานการณ์ 
การอ่านอื่นๆได้ และกระบวนการ KWL Plus 
ทำาให้นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านและย่อ
ความดีขึ้น (Carr and Ogle, 1987: 626-631) 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิไลวรรณ สวัส
ดิวงศ์ (2547: 117-119) พบว่า ทักษะการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี KWL Plus สูง
กว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
กรรณกิาร ์สเีหลอืง (2548: 58-60) ไดศ้กึษาความ
สามารถทางการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้
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ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้กลวิธี KWL Plus 
ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอาภรณ์พรรณ 
พงษ์สวัสดิ์ (2550: 93-95) พบว่า คะแนนความ
สามารถดา้นการอ่านจับใจความ ของนกัเรียนกอ่น
และหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของมนภรณ ์ใจรูร้อบ 
(2551: 91-93) พบว่า คะแนนผลการเรียนรู้ด้าน
การอา่นเชงิวเิคราะหข์องนกัเรยีนกอ่นและหลงัการ
จัดการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนคิ KWL Plus สงูกวา่กอ่น
การจดัการเรยีนรู ้โดยนกัเรยีนมผีลการเรยีนรูด้า้น
การอ่านเชิงวิเคราะห์โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง

 ผูว้จัิยจงึสรปุวา่ การจดักจิกรรมการเรยีน
รู้แบบ KWL Plus นักเรียนได้ทบทวนความรู้เดิม
ในขั้น K จากนั้นต้องคิดว่า ต้องการรู้สิ่งใดเพิ่ม
เติมอีกในขั้น W เพื่อเชื่อมโยง ไปสู่ความรู้ใหม่ใน
ขั้น L โดยการอ่านบทอ่าน หรือดูสื่อประเภทต่างๆ 
จึงทำาให้นักเรียนจำาเป็นต้องอ่าน โดยครั้งแรก 
นกัเรยีนจะอา่นเพือ่ทำาความเขา้ใจบทอา่นกอ่น เมือ่
นักเรียนทำา Group KWL Plus Worksheet และ 
Personal Worksheet แล้ว นักเรียนจะทำาการ
อ่านออกเสียง (Reading Aloud) คำาในแผนผัง
ความคิด (Mind Mapping) และประโยคในใบ
งาน (Worksheet) ดังกล่าวด้วย จึงทำาให้นักเรียน
มีความสามารถด้านการอ่านสูงขึ้น 

 นอกจากนี้นักเรียนที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWL Plus มีความ
สามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWL Plus มีความหลาก
หลาย ทั้งการทำางานกลุ่ม และการทำางานเดี่ยว 
ทำาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ทั้งฝึกเขียน ฝึกอ่าน

ภาษาอังกฤษ จึงส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถ
ด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ สูงขึ้น อีกทั้งนักเรียน
ต้องใช้ความสามารถด้านการเขียนสูง เพื่อให้การ
ทำาGroup KWL Plus Worksheet สำาเร็จและ
นักเรียนได้เขียนทุกครั้ง เมื่ออ่านบทอ่าน จึงส่ง
ผลให้นักเรียนมีความสามารถด้านการเขียนสูงขึ้น
ตามไปดว้ย รวมถงึการเขยีนแผนผงัความคดิ และ
เขยีนประโยคตามเหตกุารณใ์นบทอา่น การบนัทกึ
หรือเขียนข้อมูลลงใน Personal Worksheet ก็จะ
ต้องใช้ความสามารถด้านการเขียนด้วยตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการจดบันทึกของ Ringler and 
Weber โดยพบว่าวิธีการจดบันทึกของผู้เรียน
แตล่ะคนจะตา่งกนัออกไป ขึน้อยูก่บัประสบการณ ์
และรูปแบบการเรียนของแต่ละคน ดังนั้นการ
บนัทกึจงึมคีวามหลากหลาย แตท่ีส่ำาคญัคอื ขอ้มลู
ควรถูกต้อง และเรียบเรียงไว้อย่างชัดเจน ผู้เรียน
อาจจะใช้โครงสร้างเดียวกันกับผู้เขียน หรือจะจด
บันทึกด้วยโครงสร้างใหม่ซึ่งเป็นภาษาของผู้เรียน
เอง (Ringler and Weber, 1984: 311-312) 
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของชลธิชา จันทร์แก้ว 
(2549: 127) พบว่า ขั้น Plus เป็นขั้นที่นักเรียน
ต้องสรุปความคิดรวบยอดของเรื่องที่อ่าน โดยทำา
แผนภมูริปูภาพความคดิ ซึง่นกัเรยีนจะตอ้งคดิเพือ่
จัดประเภทของข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ ในช่องเรียนรู้
อะไร ให้เป็นคำาสำาคัญของความคิดหลัก ความคิด
รอง ความคิดย่อย ให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 
แล้วนักเรียนจะใช้แผนภูมิรูปภาพความคิด (Mind 
Mapping) เป็นแนวทางในการเขียนสรุปความ
ด้วยภาษาของตนเองในขั้นสุดท้าย ซึ่งถือเป็นองค์
ความรู้ใหม่ ที่นักเรียนได้เรียนรู้ สอดคล้องกับผล
การวิจยัของประภาพร ชยัปา่ยาง (2549: 16-119) 
พบว่าคะแนนความสามารถดา้นการเขยีนสือ่ความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลัง
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยเทคนคิKWL Plus แตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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 3. นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ KWL Plus มีความสามารถด้านการ
อา่นภาษาองักฤษหลงัเรยีน สงูกวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีน
ดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกต ิอยา่งมนียั
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ 
โดยหลกัการและทฤษฎกีารจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
แบบ KWL Plus เป็นการสอนการอ่านทีท่ำาให้ผู้อา่น
ไม่เบื่อหน่าย เพราะได้ทำากิจกรรมเองโดยตลอด 
และผู้อ่านประเมินความเข้าใจในการอ่านได้ด้วย
ตนเอง (Carr and Ogle, 1987: 62) จึงส่งผลให้
นกัเรยีนมคีวามสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
สงูขึน้ เพราะนกัเรยีนไดต้รวจสอบความรูเ้ดมิในขัน้ 
K ด้วยการอ่าน จากบทอ่าน ก่อนที่จะเขียนลงใน
ใบงาน หากมีคำาใดอ่านไม่ได้ นักเรียนจะเขียนไว้
ในช่อง W เพื่อค้นคว้า คำาอ่าน ความหมาย และ
คำาถามที่นักเรียนต้องการรู้ เมื่อรู้คำาตอบแล้วก็จะ
นำาไปเขียนลงในช่อง L จึงทำาให้มีความจำาเป็นต้อง
อ่าน สอดคล้องกับการวิจัยของ Vincent (1994: 
84)ได้นำาการสอนแบบ KWL Plus ไปใช้ในการ
สอนนกัเรยีน และนกัศกึษาทีข่าดทกัษะในการอา่น 
ทำาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองในด้านความ
เข้าใจในการอ่านได้ดีขึ้น อีกทั้งนักเรียนที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWL Plus มี
ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ หลัง
เรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ ขั้น Plus ส่ง
เสริมให้นักเรียนนำาความคิดรวบยอดที่ได้จากการ
อ่าน บทอ่าน มาเขียนเป็นแผนผังความคิด และ
ประโยคตามเหตุการณ์ในบทอ่าน ทุกครั้งที่อ่าน
บทอ่าน จึงทำาให้เกิดความสามารถด้านการเขียน
อย่างมีคุณภาพ 

  4. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ KWL Plus มีความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียน

ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เหตุที่เป็นเช่น
นี้เพราะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWL 
Plus เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่
จะส่งผลให้เกิดความคิด เมื่อพบกับคำาถาม สิ่งเร้า 
หรือสถานการณ์ การที่ครูตั้งคำาถามด้วยเทคนิค 
Wh-Questions ซึ่งมี 6Wh และ 1H ทุกครั้งที่
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWL Plus โดยฝึกให้
นักเรียนตั้งคำาถามเพื่อหาคำาตอบเอง ในขั้น W 
ด้วยนั้น ทำาให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์เพื่อหาคำา
ตอบบ่อยๆ จึงทำาให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เป็น โดย
เฉพาะคำาถามทีส่ามารถคน้หาคำาตอบไดใ้นบทอา่น 
หรือแม้แต่บางครั้งอาจไม่มีคำาตอบอยู่ในบทอ่าน
ก็ตาม นักเรียนยังสามารถคิดวิเคราะห์หาคำาตอบ
ได้ เพื่อนำาคำาตอบน้ันมาเขียนใส่ในช่อง L และ
เขียนแผนผังความคิด สอดคล้องกับหลักการสอน
ของ Stauffer (1980: 75) กล่าวว่าการสอนโดย
การทำาแผนภาพความคิด เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ใหผู้เ้รยีนใชก้ระบวนการคดิวเิคราะหอ์ยา่งมเีหตผุล 
และช่วยให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์เนื้อหาได้
ง่ายขึ้น สอดคล้องกับการวิจัยของ Carbo (1997: 
67) พบว่า ในการกระตุน้และสง่เสรมิกระบวนการ
คิดระดับสูง ให้กับนักเรียนจะต้องใช้คำาถามระดับ
สูง ได้แก่ คำาถามประเภท สรุป วิเคราะห์ ตีความ 
ทำานาย ประเมินค่า และพิสูจน์ในอัตราส่วน
ที่มากกว่าคำาถามประเภทความรู้ ความจำา และ
สอดคล้องกับผลการวิจัย ของธีรัชฌา ทันใจชน 
(2552: 12-109) พบว่าความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อน
และหลัง การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค KWL Plus สงูกว่ากอ่นไดร้บัการจัดการ
เรยีนรู ้และมคีวามสามารถในการคดิวิเคราะหโ์ดย
ภาพรวมอยู่ในระดับสูง
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ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1.1 ควรมีการนำาการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูแ้บบ KWL Plus ไปใชป้ระกอบกับนวตักรรม
อย่างอื่น เช่น แบบฝึกการอ่าน แบบฝึกการเขียน 
หรือแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน การเขียน หรือการคิด

วิเคราะห์ โดยใช้ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้
แบบ KWL Plus ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
หรือในระดับชั้นมัธยมศึกษา

 1.2 ควรมกีารนำาการจัดกจิกรรมการเรยีน
รูแ้บบ KWL Plus ไปใชก้บักลุม่สาระการเรยีนรูอ่ื้นๆ 
เชน่ ภาษาไทย สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
เป็นต้น
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา และความ
คิดสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 4 MAT
Comparisons of Learning Achievement, Problem Solving, and 
Creative Thinking of Prathomsueksa 3 Students Between  
Who Learned Using Problem – Based Learning and 4MAT 
Learning Approach 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา เป็นฐาน 
และแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่องแหล่งน้ำาและอากาศบนโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และ3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนระหวา่งการจดักิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน และแบบวัฏจกัรการเรยีนรู ้4 MAT กลุม่
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายประถม) อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำานวน 61 คน จาก 2 
ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ 1 จำานวน 31 คน จัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มทดลองที่ 2 จำานวน 30 คน จัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เครื่อง
มือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จำานวน 9 แผน และแบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 4 MAT จำานวน 9 แผน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 
ขอ้ แบบวดัการคิดแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ ชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 20 และแบบวดัความคดิ
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สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบอัตนัย จำานวน 3 ชุด สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้สถิติ Holtelling’s T2 และ t-test (Independent Samples)

 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และแผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้
แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง แหล่งน้ำาและอากาศบนโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 82.97/79.57 และ 81.61/76.89 ตามลำาดับ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด 
คือ 75/75

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและ แบบวัฎจักร
การเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง แหล่งน้ำาและอากาศบนโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6252 และ 0.5930 หมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 
62.52 และร้อยละ 59.30 ตามลำาดับ

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา เป็นฐานมี
ความคิดสร้างสรรค์โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านความคิดริเริ่ม สูงกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิด
คล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดแก้ปัญหาไม่แตกต่างกัน 

คำาสำาคัญ: ปัญหาเป็นฐาน วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา 

Abstract
 The purposes of this study were: (1) to develop for learning activities using the 
problem based learning approach and 4MAT learning approach, entitled resource of water 
and the world’s climate, in scientific content strands, for Prathomsueksa 3 with a required 
efficiencies of 75/75, (2) to find out effectiveness indices of those two developed plans for 
learning organizations, (3) to compare learning achievement, problem solving and creative 
thinking of the students who learned using the two different approaches. The sample in this 
study consisted of 61 Prathomsueksa 3 students attending the Demonstration school for pri-
mary sector of Mahasarakham University, in the second semester of the academic year of 
2011, obtained using the cluster random sampling technique. They were randomly divided 
into two experimental groups, 31 and 30 students, and were random assigned in different of 
two experimental groups, which obtained of the problem based learning approach and 4MAT 
learning approach respectively . The instruments used for the study comprised of: 2 types of 
learning plans as mentioned 9 plans for each approach ; a 30 item of learning achievement test 
; 20 - item scientific problem solving test ; a 3 - forms of subjective tests in scientific creative 
thinking. The statistics used for analyzing data were percentage, mean, standard deviation, 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 92 ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556

and Holtelling’s T2 and t-test (independent samples) was employed for testing hypotheses.

 The results of the study were as follows:

 1. The instructional plans for problem based learning approach and 4 MAT learning 
approach, entitled resource of water and the world’s climate, in scientific content strands, for 
Prathomsueksa 3 had efficiencies of 82.97/79/.57 and 81.61/76.89 respectively, which were 
higher than the required criterions of 75/75. 

 2. The instructional plans for problem based learning approach and 4 MAT learning 
approach had the effectiveness indices of 0.6252 and 0.5930, indicating that these students 
progressed their learning at 62.52 and 59.30 percentage respectively.

 3. The students who learned using the problem based learning approach showed higher 
creative thinking for a whole dimensions and in original dimension than the group of 4 MAT 
learning approach at the level of significance .05, but they did not show different of fluency 
thinking, flexible thinking, learning achievement, and thinking for problem solving.

  

Keywords: Problem Based Learning, 4 MAT, Creative Thinking, Problem Solving

บทนำา
 การจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 ได้กำาหนดให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
กระบวนการคิด ความสามารถในการเรียนรู้ 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการแก้
ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ และมุ่ง
หวังให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้น
กระบวนการ ไปสูก่ารสรา้งองคค์วามรู ้โดยผู้เรยีน
มสีว่นรว่มในการเรยีนการสอนทกุขัน้ตอน และเนน้
การฝึกทักษะกระบวนการคิด ตั้งแต่ทักษะการคิด
พื้นฐานไปจนถึงทักษะการคิดขั้นสูง (กระทรวง
ศกึษาธกิาร, 2551) โดยสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดส้งัเกต 
สมัผสั กระทำาในสิง่ทีต่อ้งการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ฝกึ
ทกัษะการคดิการตดัสนิใจ ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ และ
แก้ปัญหาตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับความสามารถ ความแตกต่างของผู้

เรียนและสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้
เรียน (สุวร กาญจนมยูร, 2543) 

 การฝึกกระบวนการคิดเป็นสิ่งที่สำาคัญ
ที่สุดในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพราะความ
สามารถทางความคดิจะนำาไปสูพ่ฒันาการดา้นอ่ืนๆ 
ผู้เรียนสามารถนำาความคิดไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการศึกษาวิชาต่างๆ และใช้ความ
สามารถในการแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ที่มีทักษะ
การคิดระดับสูงจึงจะสามารถดำารงชีวิตได้อย่าง
มีคุณภาพในสังคมปัจจุบัน (อรพรรณ พรสีมา, 
2543) การคิดเป็นทักษะที่พัฒนาได้ และมีการ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลาโดยใช้วิธีการพัฒนาตาม
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการปฏิบัติ
จริง เหมาะสมกับความสามารถ ความแตกต่าง
ของผู้เรียนและสอดคล้องกับรูปแบบการเรียน
รู้ของผู้เรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จัดได้ว่า
เป็นการปลูกฝังและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
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แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี (สมศักดิ ภู่วิภาดาวรรธ
น์, 2537) เพราะความคิดสร้างสรรค์นับว่าเป็นสิ่ง
จำาเป็นสำาหรับการดำาเนินชีวติของมนุษยแ์ละความ
ก้าวหน้าของสังคมโลก ความคิดสร้างสรรค์ช่วย
ให้ชีวิตมนุษย์เกิดความสมบูรณ์มากข้ึนในทุกด้าน 
ความคดิสรา้งสรรคน์ำาไปสูก่ารคน้พบสิง่ใหม่ๆ  ทาง
วิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวทางด้านศิลปะการ
ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆตลอดจนแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคม (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2545) 
ดังนั้นการสอนความคิดสร้างสรรค์และการฝึกฝน
ใหเ้ดก็สามารถคดิอยา่งสรา้งสรรค ์จงึเปน็สว่นหนึง่
ท่ีช่วยกระตุ้นคุณภาพในตัวเด็กให้ม่ันใจในตนเอง
และเตบิโตเปน็ผูใ้หญท่ีม่คีณุภาพมากยิง่ขึน้ (สวิุทย ์
มูลคำา, 2551)

 การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานเป็นการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ นักเรียนเรียนรู้ด้วย
การลงมือทำาด้วยตนเอง สอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฏีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ ทำาให้นักเรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและเป็น
วิธีที่สามารถจูงใจผู้เรียนให้ความสนใจเรียนเป็น
อย่างมาก สิ่งสำาคัญในการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานคือปัญหา เพราะปัญหาที่ดีจะเป็น
สิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่หาความรู้ใน
การเลือกศึกษาปัญหาที่มีประสิทธิภาพจะต้อง
คำานึงถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถของผู้เรียน
ประสบการณค์วามสนใจ และภมูหิลงัเพราะคนเรา
มีแนวโน้มที่สนใจเรื่องใกล้ตัวมากกว่าเรื่องไกลตัว 
สนใจสิ่งที่มีความหมาย มีความสำาคัญต่อตนเอง
และเป็นเรื่องที่ตนเองใคร่รู้แนวทางการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหา (วัชรา เล่าเรียนดี, 2547) 
นอกจากนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลแบบ
เนน้ผูเ้รยีนเป็นสำาคญั สามารถพฒันาและสง่เสรมิ
ศักยภาพของสมองได้ คือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้หลักของแบบการเรียน

รูท้ีต่า่งกนั ซึง่ผูเ้รยีนแตล่ะคนจะมรีปูแบบการเรยีน
รูท้ี่ไมเ่หมอืนกนัและไมม่นัีกเรยีนคนใดที่ใชร้ปูแบบ
การเรยีนรูแ้บบใดแบบหน่ึงอยูต่ลอดเวลา (มณัฑรา 
ธรรมบุศย์, 2545) 

 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แหล่งน้ำาและอากาศบนโลก 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียน
รู้ 4 MAT เพื่อนำาผลการศึกษาไปเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สามารถนำาความรู้ 
ทักษะกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ รวม
ทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในเนื้อหาอื่นๆ 
ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง
แหล่งน้ำาและอากาศบนโลก กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

 2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการ 
เรียนรู้ 4MAT เรื่อง แหล่งน้ำาและอากาศบนโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3

 3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
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ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT

สมมุติฐานของการวิจัย 
 นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดกิจกรรม การ
เรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา และความคิด
สร้างสรรค์แตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
ประถม) อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำานวน 
4 หอ้ง รวมทัง้สิน้ 121 คน ซึง่โรงเรยีนจดัหอ้งเรยีน
แบบคละความสามารถ

 กลุ่ มตั วอย่ า ง  ได้ แก่  นั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) อำาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
จำานวน 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(cluster random sampling) จากนั้นทำาการสุ่ม
เพือ่กำาหนดเปน็กลุม่ทดลองทัง้สองกลุม่ (random 
assignment) โดยวิธีการจับสลาก 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน จำานวน 9 แผน 

 2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT จำานวน 9 แผน 

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ 

มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.32 ถึง 0.83 และค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 

 4. แบบทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหา ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 20 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยเป็น
ผู้สร้างขึ้นเอง มีค่าความยากตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.77 
ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.82 และมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78 

 5. แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 
เป็นข้อสอบอัตนัย จำานวน 3 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยเป็น 
ผู้สร้างขึ้นเอง มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.00

 ขั้นตอนดำาเนินการวิจัย 

 1. ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) ทั้ง
กลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์

 2. ดำาเนินการสอนทั้งสองกลุ่มโดยผู้วิจัย
เปน็ผูด้ำาเนนิการดว้ยตนเอง โดยใชเ้นือ้หาเดยีวกนั 
ระยะเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง โดย
ทำาการสอน ดังนี้ 

 กลุ่มทดลองที่ 1 สอนโดยใช้แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 กลุ่มทดลองที่ 2 สอนโดยใช้แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักร การเรียนรู้ 4 MAT

 3. เมื่อสิ้นสุดการสอนตามกำาหนดแล้ว
ทำาการทดสอบหลังเรียน (post-test) กับนักเรียน
ทั้งสองกลุ่มโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนและแบบทดสอบวัดการคดิแกป้ญัหา
และแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์
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 4. นำาคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบ วัด
การคิดแก้ปัญหาและแบบทดสอบวัดความคิด
สร้างสรรค์ที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ
เพื่อตรวจสอบสมมุติฐานต่อไป

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยทำาการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 1. หาประสิทธิภาพของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การ
หาคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และคา่รอ้ยละ

 2. หาดัชนีประสิทธิภาพของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การ
หาคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และคา่รอ้ยละ

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ระหว่าง
กลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 โดยใช้
วิธี Hotelling’s T2 และ t-test (Independent 
Sample)

ผลการวิจัย
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน และแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง แหล่ง
น้ำาและอากาศบนโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 มปีระสทิธภิาพ 
82.97/79.57 และ 81.61/76.89 ตามลำาดับ ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด 75/75

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการ
เรียนรู้ 4 MAT เรื่อง แหล่งน้ำาและอากาศ บนโลก 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6252 และ 
0.5930 หมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าใน
การเรียนคิดเป็นร้อยละ 62.52 และ 59.30 ตาม
ลำาดับ

 3. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 ที่ไดร้บั
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา เป็นฐาน
มีความคิดสร้างสรรค์โดยรวมและรายด้านเฉพาะ
ด้านความคิดริเริ่ม สูงกว่ากลุ่มที่ ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่มีความ
คิดสร้างสรรค์ด้านความคิดคล่องแคล่ว ความคิด
ยืดหยุ่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดแก้
ปัญหาไม่แตกต่างกัน ดังตาราง 1-4 
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ตาราง 1 แสดงค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรจำาแนกตามวิธีสอน

 ตัวแปร วิธีสอน  S.D. n

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปัญหาเป็นฐาน 23.87 3.11 31

  วัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT 23.07 2.63 30

  รวม 23.47 2.87 61

การคิดแก้ปัญหา ปัญหาเป็นฐาน 14.94 2.21 31

  วัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT 14.47 2.18 30

  รวม 14.71 2.20 61

ความคิดสร้างสรรค์ ปัญหาเป็นฐาน 11.90 1.16 31

  วัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT 10.83 2.23 30

  รวม 11.37 1.70 61

 จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เรียน
ด้วยปัญหาเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเท่ากบั 23.87 การคดิแก้ปญัหาเทา่กับ 14.94 
และความคิดสร้างสรรค์เท่ากับ 11.90 และกลุ่ม

ที่เรียนด้วยวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT มีค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 23.07 การคิด
แก้ปัญหาเท่ากับ 14.47 และความคิดสร้างสรรค์
เท่ากับ 10.83 

ตาราง 2 ผลการทดสอบความแตกตา่งของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การคดิแกป้ญัหาและความ

คิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT

 สถิติทดสอบ Value Hypothesis df Error df F p

 Hotelling’s Trace .173 3 57.00 3.282* .027
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีท่ี 3 ที่ไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้4 MAT ผลสมัฤทธิท์าง การ
เรียน การคิดแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งได้ทำาการทดสอบภายหลังเพื่อดูความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปรตาม ด้วยวิธี Univariate Tests 
ปรากฏผลดังตาราง 3
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ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา และความ

คิดสร้างสรรค์ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT (Univariate Tests)

 การทดสอบ ระหว่างตัวแปร SS df MS F p
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างกลุ่ม 9.863 1 9.863 1.189 .280

  ภายในกลุ่ม 489.351 59 8.294
การคิดแก้ปัญหา ระหว่างกลุ่ม 3.351 1 3.351 .698 .407

  ภายในกลุ่ม 283.338 59 4.802
ความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างกลุ่ม 20.866 1 20.866 7.303* .009

  ภายในกลุ่ม 168.576 59 2.857
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  จากตาราง 3 พบว่า วิธีการสอนด้วย
ปัญหาเป็นฐาน ทำาใหน้กัเรยีนมคีวามคดิสรา้งสรรค์
สูงกว่าการเรียนด้วยวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่วิธีการ
สอนทั้งสองวิธีทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการคิดแก้ปัญหาไม่ต่างกัน

ตาราง 4 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคห์ลงัเรยีนแตล่ะดา้นของนักเรยีนชัน้ประถม

ศกึษาปทีี ่3 ที่ไดร้บัการจดักิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐานและการจดักจิกรรมการ

เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT 

 ความคิดสร้างสรรค์ ปัญหาเป็นฐาน  วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT t p

   S.D.  S.D.

ความคิดคล่องแคล่ว 4.55 0.77 4.50 0.68 .260 .796

ความคิดยืดหยุ่น  4.45 0.62 4.10 0.88 1.799 .077

ความคิดริเริ่ม  2.90 1.14 2.13 0.97 2.838* .006

โดยรวม 11.90 1.16 10.73 2.10 2.702* .009
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตาราง 4 พบว่า วิธีการสอนด้วย
ปัญหาเป็นฐานทำาใหน้กัเรยีนมคีวามคดิสรา้งสรรค ์
โดยรวมและด้านความคิดริเริ่มสูงกว่าการเรียน

ดว้ยวัฎจกัรการเรยีนรู ้4MAT อยา่งมนัียสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
เรื่อง แหล่งน้ำาและอากาศบนโลก กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้

 1.1 แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง แหล่งน้ำาและอากาศบนโลก 
กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.97/79.57 ซึ่งเป็น
ไปตามเกณฑท์ีก่ำาหนด คอื 75/75 ทัง้นีอ้าจเนือ่งมา
จาก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง แหล่งน้ำาและอากาศ
บนโลก ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ได้ผ่านขั้นตอนใน
การจัดทำาอย่างมีระบบและวิธีการเขียนแผนการ
จัดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม และผูว้จิยัศกึษา
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน มีข้ันตอนของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ คือ 1) ขั้น
กำาหนดปัญหา 2) ขั้นทำาความเข้าใจกับปัญหา 
3) ขั้นดำาเนินการศึกษาค้นคว้า 4) ขั้นสังเคราะห์
ความรู้ 5) สรุปและประเมินค่าของคำาตอบ 6) นำา
เสนอและประเมินผลงาน (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 
2548) การจัดลำาดับกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะ
สมกับนักเรียน คอยดูแลแนะนำา และสนับสนุน
ให้การเรียนเป็นไปตามลำาดับ ทำาให้นักเรียนได้ค้น
พบความรู้ หรือคำาตอบของปัญหาด้วยตนเอง อีก
ทั้ง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน
เป็นการใช้ตวัปญัหาเปน็สาระหลกัสำาหรบัผู้เรยีนที่
จะได้เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา ปัญหาจะเป็นตัว
กระตุน้การเรยีนรูท้ีจ่ะนำาไปสูก่ารเกดิคำาถามที่ไมม่ี
คำาตอบ ซึ่งชี้นำาให้ผู้เรียนไปสืบค้นต่อไป (พวงรัตน์ 
บญุญานรุกัษ,์ 2544) ทำาใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูก้ารแก้
ปัญหาโดยตรง ทำาให้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
สามารถถ่ายโยงไปสู่การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ช่วย
พัฒนาทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พัฒนา

ทักษะในการเรียนรู้การติดต่อ สื่อสาร และการ
ทำางานร่วมกับผู้อื่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ซึ่งในหลักสูตรไม่ได้เปิดโอกาสให้ 
และช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้อย่างมีโครงสร้าง
ง่ายต่อการระลึกได้และการนำามาใช้ (นมสภรณ์ 
วิฑูรเมธา, 2544) จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพทั้งด้าน
กระบวนการและประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์สูงกว่า
เกณฑ์ 75/75 ที่กำาหนด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของเฉลิมพล ตามเมืองปัก (2551) ที่พบว่าการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมี
ประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้มี
ค่าเท่ากับ 84.79/81.58 และสอดคล้องกับผลการ
วิจยัของอไุร คำามณจีนัทร ์(2552) ทีพ่บว่าแผนการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน มปีระสทิธภิาพ 
84.03/83.54 

 1.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
วัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง แหล่งน้ำา

และอากาศบนโลก กลุ่ มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 มปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ 81.61/76.89 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด คือ 
75/75 อาจเนื่องมาจาก แผนการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูท้ีผู่วิ้จยัสรา้งขึน้ มกีระบวนการสรา้งตามขัน้
ตอนซึ่งได้ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหาสาระ 
และแนวทางในการเขียนแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เป็นระบบ และศึกษากระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ซึ่งเป็นการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ตอบสนองความ
ต้องการและพัฒนาการทางสมองของผู้เรียน โดย
คำานึงถึงความรู้สึกการรับรู้ ประสบการณ์ ทักษะ
กระบวนการแสวงหาความรู้ ความคิด และการก
ระทำาเพื่อสร้างผลงานแห่งการเรียนรู้อย่างหลาก
หลาย อีกทั้งยังคำานึงถึงแบบการเรียนรู้ของผู้
เรียน 4 แบบ กับพัฒนาการทางสมองซีกซ้ายและ
ซีกขวาอย่างสมดุลเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามแบบ
ความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสม และ
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สามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และ
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีลำาดับขั้นตอนต่อเนื่อง
ชัดเจน เป็นระบบ โดยเริ่มจากผู้เรียนบูรณาการ
จากประสบการณเ์ดมิสรา้งความคดิรวบยอดลงมอื
ปฏิบัติตามความคิดรวบยอดและแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ที่ได้กับเพ่ือน ยอมรับผลการประเมินจาก
เพื่อน และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
(ทศินา แขมมณ,ี 2548) จงึเปน็ผลใหป้ระสทิธภิาพ
ทัง้ด้านกระบวนการและประสทิธภิาพดา้นผลลพัธ์
สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำาหนด สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ภัคพล พองพรหม (2552) ที่พบว่า ผล
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT ประกอบผงั
มโนทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง 
อาหารและสารอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 79.37/79.29 

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีดัชนีดังนี้

 2.1 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง 
แหล่งน้ำาและอากาศบนโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 
0.6252 หมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าใน
การเรียนคิดเป็นร้อยละ 62.52 การที่ปรากฏผล
เช่นนี้อาจเนื่องจากการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
เปน็กจิกรรมการเรยีนรูท้ีมี่การลำาดับข้ันตอนทีเ่นน้
ให้นักเรียนได้แก้ปัญหา มีการลงมือปฏิบัติจริงใน
การแก้ปัญหา มีการคิดอย่างมีเหตุผลมีการแบ่ง
หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่มมี
ปฏสิมัพนัธช์ว่ยเหลอืซึง่กนัและกนักระตุน้ใหผู้เ้รยีน
ใช้กระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนค้นพบ
ความรู้หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง
ดว้ยตนเอง สรปุเปน็หลกัการกฎเกณฑห์รอืวธิกีาร
ในการแก้ปัญหา (สุวิทย์ มูลคำา, 2551) เช่นเดียว
กบัมณัฑรา ธรรมบศุย์ (2545) ได้กลา่ววา่ลกัษณะ
สำาคัญของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ 

การที่เรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน
รู้อย่างแท้จริง การเรียนรู้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เรียนที่
มีขนาดเล็ก โดยครูเป็นผู้อำานวยการความสะดวก
หรือให้คำาแนะนำา ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้ ปัญหาที่นำามาใช้มีลักษณะคลุมเครือ 
ไม่ชัดเจน ปัญหา 1 ปัญหาอาจมีคำาตอบได้หลาย
คำาตอบหรอืแกไ้ขปญัหาไดห้ลายทางเพือ่ใหผู้เ้รยีน
เปน็คนแกป้ญัหาโดยการแสวงหาขอ้มลูใหม่ๆ  ดว้ย
ตนเอง และการประเมินผลจากสถานการณ์จริง 
โดยดูจากความสามารถในการปฏิบัติของนักเรียน
แต่ละคน กระบวนการดังกล่าวช่วยกระตุ้นการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลการ
เรียนที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิม
พล ตามเมืองปัก (2551) พบว่า การจัดกิจกรรม
การเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐานมดีชันปีระสทิธผิล
เท่ากับ 0.7940

 2.2 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT 
เรื่อง แหล่งน้ำาและอากาศบนโลก กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 มี
ค่าเท่ากับ 0.5930 หมายความว่านักเรียนมีความ
กา้วหน้าในการเรยีนคดิเปน็รอ้ยละ 59.30 ทัง้น้ีอาจ
เป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คำานึงถึงหลักการ
ของแบบการเรียนรู้ (learning style) ของผู้เรียน
ทีแ่ตกตา่งกนั และการพฒันาสมองซกีซา้ยและซกี
ขวาอย่างสมดุล โดยมีลำาดับขั้นตอนการเรียนรู้ที่
มีลักษณะการเคลื่อนไหวตามวัฏจักรการเรียนรู้ที่
เลยีนแบบสมองของมนษุย ์สามารถทำาใหผู้เ้รยีนที่
มลีกัษณะการเรยีนรูท้ีแ่ตกตา่งกนั มศีกัยภาพของ
ตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ผู้เรียน
และผูส้อนสามารถแลกเปลีย่นความคดิ ซึง่กนัและ
กนัได ้เกดิพฤตกิรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืรว่มใจ 
(กิตติคม คาวีรัตน์, 2543) จึงทำาให้กระบวนการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพและส่งผลให้นักเรียนเกิด
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ความสุขกับการเรียน มีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่
ด ีและประสบผลสำาเรจ็ในการเรยีน สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของภคัพล พองพรหม (2552) ท่ีพบวา่ ผล
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT ประกอบผงั
มโนทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง 
อาหารและสารอาหารชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 มดัีชนี
ประสิทธิผลมี ค่าเท่ากับ 0.6233 

 3. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 ที่ไดร้บั
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี
ความคดิสรา้งสรรคโ์ดยรวมและรายดา้น คอื ดา้น
ความคิดริเริ่ม สูงกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 แตม่คีวามคดิสรา้งสรรคด์า้น
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการคิดแก้ปัญหาไม่แตกต่าง
กัน ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปญัหาเปน็ฐาน เปน็การสอนโดยการ
สร้างปัญหาจากสถานการณ์ที่กำาหนดจะกระตุ้น
ให้เกิดการเรียนรู้ ความต้องการแก้ปัญหาจะช่วย
ให้นักเรียนได้รับความรู้ เป็นจุดเริ่มต้นของการ
แสวงหาคำาตอบจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ นักเรียน
จะทำางานเป็นกลุ่ม รับผิดชอบการเรียนรู้ร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกกลุ่มทำาให้เกิด
การเรียนรู้จากเพื่อนในกลุ่ม อีกทั้งเป็นการเรียน
ที่นักเรียนเกิดความสนุก กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูย้งัเสรมิสรา้งและเปิดโอกาสให้นกัเรยีน
ได้ลงมือปฏิบัติคิดวิเคราะห์ รับรู้และสร้างความ
เข้าใจในองค์ประกอบปัญหา ก่อนที่จะคิดหาทาง
เลือกแก้ปัญหาให้บรรลุผลที่ถูกต้องเหมาะสม 
(ทิศนา แขมมณี, 2548) สอดคล้องกับหลักการ
ในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของทอแรนซ์ 
(Torrance, 1964) ซึ่งเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู
กบันกัเรยีนวา่ด้วยการสง่เสริมให้นกัเรียนถามและ
ให้ ความสนใจต่อคำาถามและไม่มุ่งเพียงคำาตอบ
เดียว ตั้งใจฟังและเอาใจใส่ต่อความคิดแปลกๆ 

ของนกัเรยีน และกระตอืรอืรน้กบัคำาถามทีแ่ปลกๆ 
ของนักเรียนและตอบคำาถามของนักเรียนอย่าง
มีชีวิตชีวา ในขณะที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 4 MAT เป็นการสอนที่จัดให้เเอื้อต่อผู้เรียน 
4 แบบ โดยกำาหนดวิธีการใช้เทคนิคพัฒนาสมอง
ซีกซ้ายซีกขวา คือ กิจกรรมการเรียนรู้จะหมุนวน
ตามเข็มนาฬิกาไปจนครบทั้ง 4 ช่วง 4 แบบ (Why 
- What - How - If) แต่ละช่วงจะแบ่งเป็น 2 ขั้น 
โดยจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ใช้สมอง ทั้ง
ซีกซ้ายและขวาสลับกันไป (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 
2549) จึงส่งผลให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT 

 ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ส่งผลให้นักเรียน
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน และการคดิแกป้ญัหาไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของปิยรัตน์ 
พุทธิเสน (2553) ที่ได้วิจัยการเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการ
อ่านจับใจความภาษาไทย ที่เรียนด้วยโปรแกรม
บทเรยีนกบัการเรยีนดว้ยการใชป้ญัหาเปน็ฐาน พบ
ว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการใชป้ญัหาเปน็ฐาน มผีล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีเพราะ
การจดัการเรยีนรูท้ัง้ 2 วิธ ีมุง่เนน้การจดัการเรยีน
รู้ที่สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ที่ร่วมมือใน
การเรียนรู้ภายใต้กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดแก้
ปัญหา ภายใต้การจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย
ยืดหยุ่นและเช่ือมโยงกัน อย่างต่อเน่ืองเพื่อตอบ
สนองผูเ้รยีนทกุแบบให้มโีอกาสไดเ้รยีนรู ้ไดป้ฏิบตัิ
กจิกรรมทีต่นชอบคำานึงถงึการพฒันาสมองซกีซา้ย
และซีกขวาของผูเรียนอย่างสมดุล การเรียนรู้ด้วย
การกำาหนดปญัหาเปน็ฐาน จะทำาใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีน
รู้การแก้ปัญหาโดยตรง ทำาให้พัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาสามารถถ่ายโยงไปสู่การแก้ปัญหาที่ซับ
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ซอ้น ชว่ยพฒันาทกัษะการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
พัฒนาทักษะในการเรียนรู้การติดต่อสื่อสาร และ
การทำางานร่วมกับผู้อ่ืน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้สิ่งใหม่ (นมสภรณ์ วิฑูรเมธา, 2544) 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นการจัดกิจกรรมการเรียน
รูท้ีค่ำานงึถงึหลกัการของแบบการเรยีนรู ้(learning 
style) ของผู้เรียนท่ีแตกต่างกัน และการพัฒนา
สมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล โดยมีลำาดับ
ขั้นตอนการเรียนรู้ที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวตาม
วัฏจักรการเรียนรู้ที่เลียนแบบสมองของมนุษย์ 
สามารถทำาให้ผู้เรียนที่มีลักษณะการเรียนรู้ที่แตก
ต่างกัน มีศักยภาพของตนเองเพื่อให้เกิดการเรียน
รู้อย่างรวดเร็ว (กิตติคม คาวีรัตน์, 2543) ช่วยให้
เขา้ใจเนือ้หาได้ดี สง่ผลให้มีผลการเรียนรูท่ี้เพ่ิมขึน้ 
และมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้ไม่แตก
ต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

 1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT สามารถส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นได้ ดัง
น้ันผูท้ีส่นใจสามารถนำาไปประยกุตใ์ชส้อนในระดบั
ชั้นอื่น หรือเนื้อหาอื่นได้ 

 1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT สามารถส่งเสริมให้
ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ดัง
น้ันผูท้ีส่นใจสามารถนำาไปประยกุตใ์ชส้อนในระดบั
ชั้นอื่นได้ 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป

 2.1 ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ในเรื่องอื่น และระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป

 2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับ
กิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน และความสามารถในการคดิ
แก้ปัญหา

 2.3 ควรนำาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 4 MAT ไปพัฒนาผู้เรียนในด้านการคิดด้าน
อื่นเพิ่มเติม เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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โยนิโสมนสิการกับการจัดการเรียนรู้ แบบปกติ
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บทคัดย่อ
 การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพือ่ 1) พฒันาการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิโยนโิสมนสกิาร สาระ
การเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และ 2) เปรยีบเทยีบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคดิโยนโิสมนสกิาร และการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิกลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก ่นกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2555 จำานวน 2 ห้องเรียน รวม 63 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำานวน 32 คน 
ใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโยนิโสมนสิการ และกลุ่มควบคุม จำานวน 31 คน ใช้การจัดการเรียนรู้
แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโยนิโสมนสิการ และแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบละ9 แผน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำานวน 30 ข้อ แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 20 ข้อ และแบบวัด
เจตคติ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ Holtelling’s T2

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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 ผลการวิจัย พบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโยนิโสมนสิการ สาระ การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.36/82.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ทีก่ำาหนดไว ้และ 2) นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 ที่ไดร้บั การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิโยนโิสมนสกิาร 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คำาสำาคัญ: โยนิโสมนสิการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เจตคติ 

Abstract
 The purposes of this research were to: 1) develop learning activities based on  
Yonisomanasikarn approach for History Content Strand of Prathomsueksa 5 students, with a 
required efficiencies of 80/80, 2) compare learning achievement, critical thinking and attitude 
toward learning of the students between who learned using the two different approaches. 
The sample in this study consisted of 63 Prathomsueksa 5 students in the second semester of 
the academic year of 2012, attending Elementary Demonstration School of Mahasarakham 
University, were divided into two groups for providing Yonisomanasikarn approach and control 
group of 32 and 31 students respectively, and obtained using the cluster random sampling 
technique. The instruments used for the study comprised of: 2 types of learning plans as  
mentioned 9 plans each, for 18 hours per each approach ; a 30 items of learning achievement  
test ; a 20 - items critical thinking test ; a 10 - items scales of attitude toward learning.  
The statistics used for analyzing data were percentage, mean, standard deviation, and  
Hotelling’s T2 was employed for testing hypothesis.

 The results of the study were as follows: 1) The learning plans for Yonisomanasikarn 
approach on History Content Strand for Prathomsueksa 5 level had efficiencies (E

1
/E

2
) of 

84.36/82.50, which was congruence with the required criterion of 80/80. 2) The students  
who learned using the Yonisomanasikarn approach showed higher learning achievement, 
critical thinking and attitude toward learning than the group who learned using the traditional 
learning approach at the significance .01 level.

Keywords: Yonisomanasikarn, Achievement, Critical Thinking, Attitude
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บทนำา
 การจดัการเรยีนการสอนวชิาสงัคมศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ
ที่มีเนื้อหาค่อนข้างมากเพราะเป็นวิชาที่ต้องศึกษา
เรื่องราวจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันและเชื่อมโยง
ไปสู่อนาคต การเรียนสาระประวัติศาสตร์ ก็เช่น
กันท่ีครูมีกระบวนการสอนที่เน้นการท่องจำาเป็น
ส่วนมาก เพราะเป็นวิชาที่ว่าด้วยอดีตไม่สัมพันธ์
กับปัจจุบัน เป็นวิชาที่อาศัยการท่องจำาเหตุการณ์
ตลอดเวลา ไม่ชวนให้น่าสนใจ นักเรียนไม่มีแรง
จูงใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน ไมส่ามารถคดิอยา่งมี
วจิารณญาณได้ (วชิยั วงศใ์หญ,่ 2537) สอดคลอ้ง
กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่พบว่านักเรียนมีผลการเรียนสาระ
ประวัติศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 70.52 ต่ำากว่าเกณฑ์
ที่กำาหนดไว้ ร้อยละ 80 โดยพบว่านักเรียนไม่ตอบ
เรยีนประวตัศิาสตร ์เพราะเนือ้หาทีม่ากเกนิไป ไม่
สนกุกบัการเรยีน เพราะครเูปน็ผูบ้รรยาย นกัเรยีน
เป็นเพียงผู้ฟัง ขาดการมีส่วนร่วม การแสดงความ
คดิเหน็ สง่ผลให้นกัเรยีนไม่กลา้แสดงความคิดเหน็ 
ไม่กล้าตั้งคำาถาม ไม่กล้านำาเสนอผลงาน จนทำาให้
บรรยากาศในการเรียนขาดทักษะในการสื่อสาร
ที่ดีต่อกัน (โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2554)

 การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิแบบโยนโิส
มนสิการ เป็นการพัฒนากระบวนการคิดให้
กับนักเรียนได้ดีอีกวิธีหนึ่งที่อาศัยกระบวนการ
ทางปัญญา หรือการทำางานของสมองในระดับ
สูงแนวทางหนึ่ ง มีหลักการสำาคัญ คือ ใช้
สติสัมปชัญญะเข้ามาร่วมทำางานกับปัญญาใน
กระบวนการคิด ทำาให้กระบวนการคิดไม่ตกอยู่
ในอำานาจของอารมณ์ความรู้สึก ความต้องการ 
หรือความอยากในรูปแบบต่างๆ โยนิโสมนสิการ
จะทำาให้กระบวนการคิดมีความบริสุทธิ์ ถูกต้อง 

เที่ยงตรง สมบูรณ์ ทำาให้บุคคลสามารถเข้าใจชีวิต
ตามสภาพความเป็นจริงที่แท้จริง และสามารถแก้
ปัญหาต่างๆ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง
แก่สังคมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (วนิช สุธา
รัตน์, 2547) การคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ 
ยังสามารถช่วยฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดพิจารณา 
วิเคราะห์แยกแยะเรื่องราว พิจารณาข้อมูลโดยใช้
การวิเคราะห์ การจำาแนก การโยงความสัมพันธ์ 
และการประเมินค่าโดยใช้เหตุผลคิดพิจารณา
สภาพปัญหาอย่างรอบคอบ ต่อเนื่องเป็นลำาดับ
ตามเหตุผล ซึ่งจะนำาไปสู่ การตัดสินใจที่เหมาะสม 
(ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544) ส่วนการเรียน
รู้แบบปกติ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดำาเนิน
ไปตามกจิกรรมเสนอแนะในคูม่อืคร ูซึง่การสอนนี้
ใช้วิธีบรรยาย อธิบาย ซักถาม ให้ผู้เรียนทำาแบบ
ฝึกหัด หรือ ทำากิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม 
การดำาเนินการสอนในแต่ละคาบใช้วิธีการหลายๆ 
อย่างควบคู่กันไป โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และเน้ือหา (กองวิจัยทางการศึกษา, 
2542) 

 จากแนวความคิด ดังกล่าว ผู้วิจัย จึงมี
ความสนใจในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีน ความสามารถในการคดิอยา่งมวิีจารณญาณ 
และเจตคติต่อการเรียน ของนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
โยนโิสมนสกิาร ทีมุ่ง่เนน้การสอนใหผู้เ้รยีนใหรู้จ้กั
คิด ภายใต้ขั้นนำา คือ จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้
เหมาะสม ใชส้ือ่และการเรยีนการสอนทีเ่รา้ใจ ขัน้
สอน เป็นการที่ครูเสนอปัญหาที่เป็นสาระสำาคัญ
ของบทเรียน พร้อมทั้งแนะนำาแหล่งข้อมูล เพื่อ
ฝกึการรวบรวมขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ และกระตุน้ใหผู้้
เรยีนคดิ ลงมอืคน้คว้า คดิวิเคราะห ์และสรปุความ
คดิ และขัน้สรปุขอ้มลูจากการสงัเกตการปฏิบตัทิกุ
ขั้นตอน เพื่อประเมินผลการเรียน และการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ ที่เน้นการบรรยายจากครูผู้สอน 
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แลว้ลงมอืทำาแบบฝึกหัดตามหนงัสอืเรยีนท่ีกำาหนด 
เพ่ือใชเ้ป็นขอ้สนเทศสำาหรบัครสูงัคมศกึษา ผูส้นใจ 
เป็นประโยชน์และแนวทางในการพัฒนาการเรียน
การสอน ให้ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
  1 .  เพื่ อพัฒนาการจั ดการ เ รี ยนรู้
ตามแนวคิดโยนิโสมนสิการ สาระการเรียน
รู้ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อ
การเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
โยนิโสมนสิการ และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

สมมุติฐานของการวิจัย 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการเรียน
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโยนิโส
มนสกิาร และการจดัการเรยีนรูแ้บบปกตแิตกตา่ง
กัน

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายประถม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
จำานวนนักเรียนทั้งสิ้น 85 คน จาก 4 ห้อง

 กลุ่ มตั วอย่ า ง  ได้ แก่  นั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2555 จำานวน 2 ห้อง รวม 63 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

จากน้ันจับสลากเพื่อกำาหนดเป็นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดโยนิโสมนสิการ และแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ แบบละ 9 แผน 

 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด
เลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จำานวน 30 ขอ้ ซึง่ผูวิ้จยัสรา้ง
ขึน้เอง โดยมคีา่อำานาจจำาแนกตัง้แต ่0.32 ถงึ 0.80 
และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78

 3. แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 20 ข้อ ซึ่งผู้
วิจยัสรา้งขึน้เอง โดยมคีา่ความยากตัง้แต ่0.37 ถงึ 
0.78 มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.39 ถึง 0.73 และ
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79 

 4. แบบวัดเจตคติต่อการเรียน เป็นแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 10 ข้อ ซึ่ง
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีค่าอำานาจจำาแนก ตั้งแต่ 
0.48 ถึง 0.82 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85

 ขั้นตอนดำาเนินการวิจัย 

 1. ทำาการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
ทัง้สองกลุม่โดยใชแ้บบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบวัด
เจตคติต่อการเรียน

 2. ดำาเนินการทดลองด้วยแผนการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิโยนโิสมนสกิารและ
แบบปกติ เป็นระยะเวลาแผนละ 18 ชั่วโมง

 3. หลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง ผู้วิจัยให้
ผูเ้รยีนทำาการทดสอบหลงัเรยีน (Posttest) ทัง้สอง
กลุม่อกีครัง้โดยใชแ้บบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบวัด
เจตคติต่อการเรียนชุดเดิมอีกครั้งหนึ่ง

 4. ตรวจผลจากแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
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เรยีน แบบวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และแบบ
วดัเจตคตติอ่การเรยีน นำาคะแนนที่ไดม้าวเิคราะห์
ข้อมูลต่อไป

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผน 
การจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้
สูตร E

1
/E

2
 และสถิติพื้นฐาน 

  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การคดิอย่างมวีจิารณญาณ และเจตคตขิองผูเ้รยีน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติ 
Holtelling’s T2 (สำาราญ มีแจ้ง, 2542)

ผลการวิจัย
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
โยนิโสมนสิการ สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.36/82.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่
กำาหนดไว้

 2. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 ที่ไดร้บั
การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิโยนิโสมนสกิาร มผีล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และเจตคติต่อการเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ดังตาราง 1-3 

ตาราง 1 แสดงค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรตามจำาแนกตามวิธีสอน

 ตัวแปร กลุ่มวิธีสอน  S.D. n
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แนวคิดโยนิโสมนสิการ 24.75 1.63 32
  แบบปกติ 23.58 1.57 31
  รวม 24.17 1.60 63
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แนวคิดโยนิโสมนสิการ 16.66 1.07 32
  แบบปกติ 15.26 1.15 31
  รวม 15.96 1.11 63
เจตคติ  แนวคิดโยนิโสมนสิการ 43.16 2.14 32
  แบบปกติ 40.39 1.73 31

  รวม 41.78 194 63

 จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เรียน
ด้วยแนวคิดโยนิโสมนสิการมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เท่ากับ 24.75 การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เท่ากับ 16.66 และเจตคติ เท่ากับ 

43.16 และกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติ มีค่าเฉลี่ยผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 23.58 การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ เท่ากับ 15.26 และเจตคติ เท่ากับ 
40.39 
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ตาราง 2 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและเจตคติต่อการเรียนระหว่าง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
โยนิโสมนสิการ และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 Effect ค่าสถิติ Value Hypothesis df Error df F p

 กลุ่มวิธีสอน Hotelling’s Trace 1.060 3 59.00 20.851** .000
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 จากตาราง 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโยนิโส
มนสิการ และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และเจตคติต่อการเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงได้ทำาการทดสอบ
ภายหลังเพื่อดูความแตกต่างระหว่างตัวแปรตาม
ด้วยวิธี Univariate Tests ปรากฏผลดังตาราง 3

ตาราง 3 แสดงการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่คะแนนความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณและเจตคติ
ต่อการเรียนรู้ตามแนวคิดโยนิโสมนสิการ และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (Univariate 
Tests)

 ตัวแปรตาม แหล่งความ SS df MS F p
  คลาดเคลื่อน
ผลสัมฤทธิ์ ระหว่างกลุ่ม 21.531 1 21.531 8.444* .005
ทางการเรียน ภายในกลุ่ม 155.548  61 2.550
การคิดอย่าง ระหว่างกลุ่ม 30.782 1 30.782 24.985** .000
มีวิจารณญาณ ภายในกลุ่ม 75.154 61 1.232
เจตคติต่อ ระหว่างกลุ่ม 120.744 1 120.744 31.806** .000
การเรียน ภายในกลุ่ม 231.574 61 3.796
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการเรียนรู้ตามแนวคิดโยนิโส
มนสิการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณเจตคติต่อการเรียน สูงกว่าการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกต ิอยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01 

อภิปรายผล
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
โยนิโสมนสิการ สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.36/82.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่
กำาหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากแผนการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นได้มีการดำาเนินการ
เป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ศึกษาหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2552) ศึกษาเอกสาร ขั้นตอน 
กระบวนการจดัทำาแผนการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งทอ่ง
แท้ พร้อมทั้งได้รับการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข
จนได้คุณภาพเหมาะสม ก่อนนำาไปใช้จริง และผู้
วจิยัไดศ้กึษาการจดัการเรยีนรูแ้บบโยนโิสมนสกิาร 
พบวา่มสีว่นทำาใหน้กัเรยีนเกดิกระบวนการคดิอยา่ง
ถูกวิธี เพื่อที่จะให้เข้าถึงความจริง สอดคล้อง
กับแนวสัจจะ ทำาให้หยั่งรู้สภาวะ ลักษณะ และ
สามัญลักษณะของสิ่งท้ังหมดการคิดเป็นระเบียบ
ตามแนวเหตุผล (สุภรณ์ ลิ้มอารีย์, 2550) การ
สอนแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการสอนให้ผู้เรียน
ให้รู้จักคิด จนถึงข้ันเกิดปัญญาจะประกอบด้วย
ปัจจัยสำาคัญ คือ การใช้ความคิดอย่างถูกวิธี การ
รู้จักคิด การคิดเป็น การคิดอย่างมีระบบระเบียบ 
รู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามที่สิ่งเหล่านั้นควรจะ
เป็น และยังเป็นการคิดหาเหตุผล ค้นหาต้นตอ 
และมกีารแยกแยะสิง่นัน้ๆ ออกใหเ้หน็ตามลกัษณะ
สภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งปัจจัยมีปัญญา
อนับริสุทธ์ิ (ลกัขณา สรวิฒัน,์ 2549) ทำาให้ผลการ
เรยีนของนกัเรยีนมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้สอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของพระมหาประทีป (กิตฺติภทฺโท) 
เกสรอินทร์ (2550) พบว่า แผนการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูโ้ดยวธิสีอนแบบสรา้งศรัทธาและโยนิโส
มนสิการ เรื่องไตรสิกขา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.15/84.17 
และสอดคล้องกับสร้อยสุดา มาดี (2551) พบว่า 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโยนิโส
มนสิการชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 82.88/81.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้
รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโยนิโสมนสิการ 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ เจตคติต่อการ
เรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเป็นผลมา
จากการจัดการเรียนรู้ได้สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน
เกิดศรัทธาที่จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
ด้วยกระบวนการคิดโดยแยบคาย การเรียนรู้ถึง
ต้นตอหรือเหตุปัจจัยของสิ่งที่ ได้เรียนรู้และใช้
กระบวนการคิดที่แตกต่างกันในการวิเคราะห์เหตุ
ปัจจัยให้เป็นองค์ความรู้ได้ และยังได้เรียนรู้วิธี
การคดิจากสมาชกิภายในกลุม่และในหอ้งเรยีน ได้
สนทนาในข้อเรื่องประวัติศาสตร์ที่สงสัยกับผู้สอน 
และใชเ้หตกุารณใ์นปจัจบุนัวเิคราะหป์ระวตัศิาสตร์
ตามกระบวนการโยนิโสมนสิการทำาให้ผู้เรียนมี
โอกาสแสดงออกนำาไปสู่ การปฏิบัติอย่างถูกวิธี
จนสามารถแกป้ญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสม สอดคลอ้ง
กับพระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2530) ที่
กลา่วถงึการสอนแบบโยนโิสมนสัสกิารว่า เปน็การ
มุ่งเน้นการฝึกผู้เรียนให้ใช้ความคิดอย่างถูกวิธี
คิดเป็นระบบ รู้จักวิเคราะห์ ไม่มองเห็นสิ่งต่างๆ 
อย่างตื้นๆ หรือเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น จัด
เป็นสำาคัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
เป็นขั้นของการสร้างปัญญาที่บริสุทธิ์ เป็นอิสระ 
ทำาให้ผู้เรียนสามารถช่วยตัวเองได้ และนำาไปสู่
จุดหมายของการเรียนรู้อย่างแท้จริง จึงส่งผลให้
นักเรียนมีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และเจตคติสูงกว่าการเรียนรู้ด้วย
วิธีปกติ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระแดน
ชัย สว่างเพราะ (2553) ได้วิจัยการเปรียบเทียบ
ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียน
แบบโยนิโสมนสิการ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 พบว่า นักเรียนที่เรียนแบบโยนิโสมนสิการ
มกีารคดิอยา่งมวิีจารณญาณ โดยรวมและเปน็ราย
ด้าน 2 ด้าน สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรม
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บทเรียนอย่างมีนยัสำาคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 เชน่
เดียวกับงานวิจัยของสร้อยสุดา มาดี (2551) ที่พบ
ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโยนิโส
มนสิการ เป็นวิธีสอนที่มีแนวคิดว่าการเรียนรู้เกิด
จากปัญญาเน้นการแก้ปัญหาตามศักยภาพของ
นกัเรยีน ทำาใหน้กัเรยีนมพีฒันาการคดิและงานวจิยั
ของปราโมทย์ อาจวิชัย (2553) พบว่า นักเรียนที่
เรียนโดยใช้กิจกรรมการสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
มกีารคิดอย่างมีวจิารณญาณหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่น
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

 1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
การเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ ครูผู้สอนเป็นผู้มี
บทบาทสำาคัญอย่างมากที่จะปลูกฝังและพัฒนา
ทักษะการคิดให้นักเรียน ดังนั้นครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระจึงควรทำาความเข้าใจวิธีคิดแบบโยนิโส

มนสิการให้ถ่องแท้ และฝึกให้นักเรียนได้คิดอย่าง
ถูกต้องและนำาไปใช้ในการดำาเนินชีวิต

 1.2 ครูต้องศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล
ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
มอบหมายงาน

 2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวิจยัครัง้ตอ่ไป

 2.1 ควรมีการทำาวิจัยในประเด็นนี้โดยวิธี
การหลายๆ รูปแบบ เช่น การศึกษาเป็นรายบุคคล 
การวิจยัเชงิปฏบิตักิาร การวิจยัในชัน้เรยีน เปน็ตน้ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและครอบคลุมมากที่สุด 
อันจะนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น

 2.2 ควรมกีารจดัการเรยีนการสอนดว้ยวธิี
การสอนแบบโยนิโสมนสกิาร บรูณาการกบักลุม่สา
ระอื่นๆ เช่น กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาต่างประเทศโดยใช้กลุ่มตัวอย่างในชั้น
อื่นๆ เช่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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การพัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะการสื่อสารของเด็กออทิสติก โดย
ใช้รูปแบบการสอนสื่อความหมาย
Development of social and Communication Skills of children 
with autism through Picture Application for Teaching Model
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บทคัดย่อ
 เด็กออทิสติกเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทหนึ่งที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรมเป็น
ความบกพร่องเก่ียวกับภาษา การสือ่สาร และทางสงัคม จงึควรมกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้ง
กับความต้องการของเด็กออทิสติก เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะการสื่อสารให้ดีขึ้น การวิจัย
ครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะทางสังคมและทักษะ
การสื่อสารของเด็กออทิสติก โดยใช้รูปแบบการสอนสื่อความหมาย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 
2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารของเด็กออทิสติก ระหว่างก่อนและหลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก ระหว่างก่อนและหลังเรียน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
เด็กออทิสติก ห้องเรียนคู่ขนานสำาหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนบ้านนิเวศน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2555 จำานวน 10 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) 
แผนกิจกรรมการกระตุ้นพัฒนาการทักษะทางสังคม จำานวน 9 แผน 2) แผนกิจกรรมการกระตุ้นพัฒนา
การทักษะการสื่อสาร จำานวน 9 แผน 3) แบบประเมินทักษะการสื่อสาร มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 
5 ระดับ จำานวน 12 ข้อ และ 4) แบบประเมินทักษะทางสังคม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 3 
ตัวเลือก จำานวน 9 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมุติฐานใช้สถิติ The Wilcoxon Matched Pair Signed-Ranks Test

 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารและทักษะทางสังคมของ
เด็กออทิสติก โดยใช้รูปแบบการสอนสื่อความหมาย (E

1
/E

2
) มีค่าเท่ากับ 83.15 / 81.00 แสดงให้เห็น

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1 M. Ed.Condidate in curriculum and lnstruction, Faculty of Education, Mahasarakham University
2 Dr. Faculty of Education, Mahasarakham University
3 Dr. Graduated Section, Roi Et Rajabhat University
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ว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของทักษะการสื่อสารและทักษะทางสังคม โดยใช้รูปแบบการสอน 
สื่อความหมาย มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่กำาหนดไว้

 2. เด็กออทิสติกที่ได้รับการฝึกทักษะการสื่อสาร โดยใช้รูปแบบการสอนสื่อความหมาย มีทักษะ
การสื่อสารสูงกว่าก่อนฝึกทั้ง 10 คน 

 3. เด็กออทิสติกที่ได้รับการฝึกทักษะทางสังคม โดยใช้รูปแบบการสอนสื่อความหมาย มีทักษะ 
ทางสังคมสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนได้รับการใช้รูปแบบการสอนสื่อความหมาย ทั้งโดยรวม  
และรายด้าน 

  

คำาสำาคัญ: รูปแบบการสอนสื่อความหมาย, เด็กออทิติก

Abstract
 Autistic children were a kind of children with special need including behavioral  
disorder, and disabilities in language, communication, social, and imagination. Therefore, 
the instructional management should be managed to be relevant to autistic children’s need 
in order to develop both of their social skill, and communication skill. The objective of this 
research were: 1) to study the efficiency of learning activity management Plan for autistic 
children’s social and communication skills by using the Picture Application for Teaching  
Model with efficiency as criterion 70/70, 2) to compare the autistic children’s  
communication skill between before, and after studying, and 3) to compare the autistic  
children’s social and communication skills between before, and after studying. The target  
group of this study consisted of 10 autistic children, from parallel classroom for autistics, 
banniwed School, Roi-et province, during the first semester of 2012 school year. They  
were selected by purposive sampling. The instruments using in this study included 1) 9 activity 
plans for stimulating one’s social skill development, 2) 9 activity plans for stimulating one’s 
communication skill development, 3) the communication skill evaluation as 5 Level Rating 
Scale of 12 items, and 4) the autistic children’s social skill evaluation as 3 options check list  
of 9 items. Statistic using for data analysis included the mean, percentage, and standard  
deviation. For hypothesis testing, the Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test was  
administered. 

 The research findings were as follows: 

 1) The efficiency of iearning activity management plan for autistic children’s  
communication and social skills using the Picture Application for Teaching Model, (E

1
/E

2
)  

was 83.15 / 81.00. It showed that the learning activity management plan for communication 
and social skills, had efficiency in higher level than specified criterion as 70/70.
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 2. Ten of autistic children received training in communication skill using picture  
application for teaching model, had communication their posttest score in higher level  
than the pretest.

 3. Autistic children trained for social skill by using Picture Application for Teaching 
Model, had their posttest score in higher level than the Picture Application for Teaching  
Model, in both of overall and each aspect. 

Keywords: Picture Application for Teaching Model, Autistic

บทนำา
 การ ศึกษาเ ป็นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ทำาให้มนุษย์สามารถดำาเนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุขและสามารถเก้ือหนุนพัฒนา
ประเทศได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
เปล่ียนแปลงในทุกๆ ด้านของประเทศ พระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เขียนไว้ว่า 
การจัดการศึกษาสำาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่อง
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์ สังคม การ
สื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือ
ทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิ และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้น
ฐานเป็นพิเศษ การศึกษาสำาหรับคนพิการในวรรค
สองใหจ้ดัตัง้แตแ่รกเกิดหรอืพบความพกิารโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับ
สิ่งอำานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วย
เหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การทีก่ำาหนดในกฎกระทรวง (พระราชบญัญตักิาร
ศึกษาแห่งชาติ, 2542: 12-13)

 เดก็ออทสิตกิเป็นเด็กทีแ่สดงอาการของอ
อทิสซึม ซึ่งสมาคมจิตแพทย์อเมริกาและองค์การ
อนามัยโลกได้จัดไว้ในกลุ่มโรคที่มีความบกพร่อง
ของพฒันาการอยา่งรนุแรง มคีวามลา่ชา้และความ
ผิดปกติของพัฒนาการที่เด่นชัด ได้แก่ พัฒนาการ

ด้านสังคม ด้านภาษาและการสื่อความหมายการ
เล่นและจิตนาการ รวมทั้งมีปัญหาด้านพฤติกรรม 
แสดงให้เห็นได้โดยมีความผิดปกติไปจากเด็กวัย
เดียวกัน เช่น การแยกตัวอยู่โดยลำาพังในโลกของ
ตวัเองเหมอืนมกีำาแพงทีม่องไมเ่หน็ กัน้ตวัเดก็เหลา่
น้ีออกจากสงัคมรอบดา้น ทำาให้เดก็ขาดการรบัรูจ้น
ไมส่ามารถเรยีนรูจ้ากสิง่แวดลอ้มรอบตวัไดเ้หมอืน
เด็กทั่วไป (เพ็ญแข ลิ่มศิลา, 2545: 17)

 การเรียนรู้ภาษาและการสื่อความหมาย
ของเด็กออทิสติก แตกต่างจากเด็กปกติและมีข้อ
จำากัดหลายประการที่เป็นอุปสรรคและขีดขวาง
การเรียนรู้ ได้แก่ ข้อจำากัดทางสังคมและอารมณ์ 
ข้อจำากัดทางด้านพฤติกรรม ข้อจำากัดทางการ
รับรู้ผ่านประสาทสัมผัส เด็กจะมีปัญหาในการ
เลือกการรับรู้สิ่งเร้าที่แตกต่างจากเด็กปกติทั่วไป 
โดยจดจำารายละเอียดได้ดีแต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นสาระ
สำาคัญและให้ความสำาคัญของรายละเอียดเล็ก
น้อยมากกว่าภาพรวม เพราะเด็กมีความบกพร่อง
ในเรื่องกระบวนการคิด อันเป็นผลมาจากพยาธิ
สภาพของสมอง ทำาให้ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เป็น
นามธรรม ไม่สามารถแปลความหมายและเข้าใจ
จากสิ่งที่ได้ยิน แต่เด็กจะได้ข้อมูลจากการมอง
เห็นเป็นหลักในการเรียนรู้ (ดุสิต ลิขนะพิชิตภุล,  
2545: 21) 

 ส่วนเด็กออทิสติกที่มีความบกพร่องทาง
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สังคมจะไม่ค่อยมองหน้าสบตา ไม่ค่อยตอบสนอง
เวลาเรียก เล่นกับเด็กวัยเดียวกันไม่เป็น ไม่เข้าใจ
กฎกติกาทางสังคม มักมีปัญหาในการปฏิบัติตาม
คำาสัง่ มปีญัหาในการใชส้ายตาให้ประสานสมัพนัธ์
กับการใช้มือ เช่น การต่อชิ้นส่วนของภาพให้เป็น
ภาพที่สมบูรณ์ (ผดุง อารยะวิญญู, 2542: 154) 
ดังนั้นการพัฒนาความเข้าใจทางสังคมในเด็กออทิ
สติกจึงเป็นสิ่งจำาเป็น โดยเริ่มสอนจากทักษะทาง
สังคมพื้นฐาน เช่น การสบตา การจับคู่สนทนา 
การรู้จักสนทนากับผู้อื่น การใช้ระดับน้ำาเสียง การ
มีความตั้งใจฟัง การแสดงความยินดีกับผู้อื่น การ
ทำางานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น (Westwood, 1997: 
77-78) 

 รูปแบบการสอนสื่อความหมาย สามารถ
กระตุ้นพัฒนาการทางสังคมและการสื่อสารของ
เดก็ออทสิตกิสามารถสือ่ความหมายในชวีติประจำา
วันได้ การใช้รูปแบบการสอนสื่อความหมาย มี
ขั้นตอนในการปฏิบัติที่ชัดเจนสามารถนำาไปใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอนได ้โดยมขีัน้เตรยีมความ
พร้อม ขั้นสื่อสารอย่างไร ขั้นขยายความต่อเนื่อง
ในการสื่อสาร ขั้นการคัดแยกภาพ และขั้นสร้าง
ประโยค สิ่งเหล่านี้สามารถทำาให้เด็กรู้จักเงื่อนไข 
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสื่อสารกับผู้อื่นได้
อย่างอิสระ (จิระพร ชะโน, 2551: 70) 

 จากเหตผุลดังกลา่วข้างตน้ ผู้วจัิยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาการพัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะ
การสื่อสารของเด็กออทิสติก โดยใช้รูปแบบการ
สอนสื่อความหมาย เพื่อให้เด็กออทิสติกเกิดการ
เรียนรู้ทางการสื่อสารและเข้าร่วมกิจกรรมกับ
สงัคม ชว่ยลดพฤตกิรรมทีเ่ปน็ปญัหาในการใชช้วิีต
ประจำาวันได้

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารและทักษะ
ทางสังคมของเด็กออทิสติก โดยใช้รูปแบบการ
สอนสื่อความหมาย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
70/70

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบทกัษะการสือ่สารของ
เด็กออทิสติก ระหว่างก่อนและหลังเรียน

 3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของ
เด็กออทิสติก ระหว่างก่อนและหลังเรียน

 

สมมติฐานของการวิจัย
 เด็กออทิสติกที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนสื่อความหมาย มี
ทักษะการสื่อสารและทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อน
เรียน 

วิธีดำาเนินการวิจัย
 กลุ่มเป้าหมาย

 กลุม่เปา้หมายที่ใชใ้นการวิจยัครัง้น้ี ไดแ้ก ่
เด็กออทิสติกห้องเรียนคู่ขนานสำาหรับบุคคลออทิ
สติก โรงเรียนบ้านนิเวศน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำานวน 10 คน ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แผนการจดัการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคม
และทักษะการสื่อสารของเด็กออทิสติก โดยใช้รูป
แบบการสอนสื่อความหมาย จำานวน 18 แผน

 2. แบบประเมินทักษะทางการสื่อสาร 
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ จำานวน 12 ข้อ 

 3. แบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็ก
ออทิสติก มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 3 
ตัวเลือก จำานวน 9 ข้อ 
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 ขั้นตอนดำาเนินการวิจัย

  1. ขัน้เตรยีมการ ผูว้จิยัไดเ้ตรยีมการ
วจิยัโดยการขอความรว่มมอืจากผูป้กครอง หวัหน้า
และบุคลากรโรงเรียนบ้านนิเวศน์

  2. ขัน้การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเบือ้งตน้ 
โดยการสำารวจข้อมูลทุกด้านของเด็ก

  3. ข้ันการใชร้ปูแบบการสอนสือ่ความ
หมาย มขีัน้ตอนการสอนดงันี ้ข้ันที ่1 เตรยีมความ
พร้อม ขั้นที่ 2 สื่อสารอย่างไร ขั้นที่ 3 ขยายความ
ตอ่เนือ่งในการสือ่สาร ขัน้ที ่4 การคดัแยกภาพ ขัน้
ท่ี 5 สร้างประโยค ในตอนนีเ้ดก็จะสามารถสือ่สาร
กับคนอื่นได้โดยอิสระไม่ต้องมีผู้ช่วยฝึก

 4. ผู้วิจัยนำาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้
กับเด็กออทิสติก ที่โรงเรียนบ้านนิเวศน์ ห้องเรียน
คู่ขนานสำาหรับบุคคลออทิสติก ใช้ระยะเวลา 16 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 40 นาที

 5. ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการประเมินทักษะทางสังคมและทักษะการ
สื่อสารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ คือ 
ระดับทักษะทางสังคม ทักษะการสื่อสารที่ได้จาก
การประเมนิทกัษะทางสงัคมและทกัษะการสือ่สาร 

และข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ ความสนใจในการเข้า
สังคม พฤติกรรที่เด็กแสดงออก

 6. ผู้วิจัยนำาข้อมูลจากการประเมินทั้ง
ทักษะทางสังคมและทักษะการสื่อสารก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง มาวิเคราะห์ด้วยวิธี
การทางสถิติและสรุปผลการทดลอง

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนาในรูปของ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ข้อมูลส่วนตัว 

 2. การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ (E

1
/E

2
)

 3. ประเมินทักษะการสื่อสารของผู้เรียน
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ ใช้ประเมินก่อนและหลังปฏิบัติโดยใช้รูป
แบบการสอนสื่อความหมาย

 4. ประเมินทักษะทางสังคมของเด็กออทิ
สติก มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 3 ตัว
เลอืก ม ี3 ดา้น ใชป้ระเมนิกอ่นและหลงัปฏิบตัโิดย
ใช้รูปแบบการสอนสื่อความหมาย
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ผลการวิจัย
ตาราง 2 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการสือ่สารของเดก็ออทสิตกิ กอ่นและหลงัการปฏบิตัติาม

รูปแบบการสอนสื่อความหมาย

 เด็กออทิสติก  คะแนน  ผลต่างของคะแนน ลำาดับความ
 (คนที่)  (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) D = Y-X แตกต่าง
  ก่อนทดลอง  หลังทดลอง
 1 19  36 17 289
 2 20  37 17 289
 3 28  46 18 324 
 4 34  51 17 289
 5 36  56 20 400
 6 42  57 15 225
 7 38  46 8 64
 8 30  51 21 441
 9 31  48 17 289
 10 32  52 20 400
 รวม 310  480 170 3,010
  31  48 17
 เฉลี่ยร้อยละ 51.67  80
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของทกัษะทางสงัคมของเดก็ออทสิตกิกอ่นและหลงัไดร้บัการ

ฝึกโดยใช้รูปแบบการสอนสื่อความหมาย โดยรวมและรายด้าน

 เด็กออทิสติก  คะแนน  ผลต่างของคะแนน ลำาดับความ
 (คนที่)  (คะแนนเต็ม 18 คะแนน) D = Y-X แตกต่าง
  ก่อนทดลอง  หลังทดลอง
 1 2  9 7 49
 2 9  18 9 81
 3 10  18 8 64
 4 3  12 9 81
 5 10  18 8 64
 6 6  15 9 81
 7 1  5 4 14
 8 2  15 13 169
 9 0  12 12 144

 10 6  15 9 81

 รวม 49 137 88 828
  4.90 13.70

 S.D. 3.81 4.27

 เฉลี่ยร้อยละ 27.22 76.11

อภิปรายผล
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนสื่อความหมาย มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.15 / 81.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่
กำาหนดไว ้ทัง้นีเ้นือ่งจาก การจัดการเรยีนรูส้ำาหรบั
เด็กออทิสติก ต้องคำานึงถึงสภาพที่เป็นความ
บกพร่องของเด็ก ออทิสติกที่มีลักษณะอาการ
และระดับรุนแรงแตกต่างกัน จึงได้ศึกษาเอกสาร
การจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้การวัดผลและ
ประเมนิผลอยา่งเขา้ใจ รวมทัง้ไดร้บัการตรวจสอบ 
ปรับปรุง แก้ไขจนได้คุณภาพที่เหมาะสมก่อนนำา
ไปใช้ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน (2554: 30-31) ประกอบกบัผูวิ้จยัไดอ้อกแบบ
การจดัการเรยีนรูต้ามขัน้ตอนของรปูแบบการสอน
สื่อความหมาย สำาหรับเด็กออทิสติกโดยใช้หลัก
พื้นฐานทางจิตวิทยาที่เรียกว่า ABA Model เอบี
เอ ประกอบด้วยวิธีการสอน 3 ขั้นตอน คือ การ
ประเมนิพฤตกิรรม การใหค้วามชว่ยเหลอืและการ
คงไว้ซึ่งพฤติกรรม (ใหม่) (Lovaas, 2002: 34-45 
; ผดุง อารยะวิญญู, 2546: 58-60 ; เบญจา ชล
ธาร์นนท์, 2548: 19-21) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
จริะพร ชะโน (2551: 133) พบว่า เดก็ออทสิตกิทกุ
รายที่ไดร้บัการฝกึมคีวามคงทนในการทำากจิกรรม 
สามารถทำากิจกรรมเดิมได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น 
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พฤติกรรมที่เป็นปัญหาก็ลดลง เด็กมีทักษะ รู้จัก
รอคอย เข้าใจคำาสั่ง เลียนแบบท่าทางได้ เมื่อเด็ก
มพีฤตกิรรมทีล่ดลงกจ็ะสามารถเรยีนรูส้ิง่ตา่งๆ ได้
ดี มีผลงานที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และเหมาะสม

 2. เดก็ออทสิตกิที่ได้รบัการฝึกโดยรปูแบบ
การสอนสือ่ความหมาย ท้ัง 10 คน มีคะแนนทักษะ
การสื่อสารเพิ่มข้ึนอย่างน้อยหนึ่งคะแนนในแต่ละ
รายการ ซึ่งใช้ระบบแลกเปลี่ยนภาพในขั้นตอนที่
หนึ่งถึงขั้นตอนที่สามของกิจกรรมนั้น เด็กมีความ
คงทนในการทำากิจกรรม สามารถทำากิจกรรมเดิม
คลอ่งแคลว่มากยิง่ขึน้ เดก็เรยีนรูว้า่จะตอ้งทำาอะไร
ก่อนหลัง สามารถแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ต้องการได้ 
เขา้ใจคำาสัง่ เดก็ทกุคนแลกภาพตา่งๆ ทีต่อ้งการได้
มีทักษะการสื่อสารระหว่างเด็กออทิสติกกับบุคคล
อื่น รู้จักการรอคอย เลียนแบบท่าทางได้ เมื่อเด็ก
สามารถทำากิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ปัญหาใน
ด้านทักษะการสื่อสารก็จะลดลง ซึ่งได้สอดคล้อง
กับการใช้เพ็คส์ที่เป็นรูปภาพสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่ง
หลังการฝึกเด็ก ออทิสติกแล้วมีทักษะการสื่อสา
รสูงขึ้ เป็นการเน้นให้เด็กสามารถสื่อสารในชีวิต
ประจำาวันได้ เด็กจะร่าเริง สนุกสนาน สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักการแบ่งบันซึ่งกันและ
กัน เด็กสามารถหยิบสิ่งของส่งให้เพื่อนได้และ
ถ่ายทอดความต้องการของตนเองแก่ผู้อื่นได้ โดย
สื่อสารผ่านการมอง การพูดเป็นคำา และการใช้
รูปภาพได้เป็นอย่างด ี(เบญจา ชลธารน์นท,์ 2548: 
33) การฝึกโดยเพ็คส์มีความคล้ายกับพัฒนาการ
ทางภาษา ซึ่งมี 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การ
สื่อสาร “อย่างไร” ขั้นตอนที่ 2 การขยายความต่อ
เนื่องในการสื่อสาร ขั้นตอนที่ 3 การคัดแยกภาพ
เพื่อนำาไปสื่อสาร ขั้นตอนที่ 4 การสร้างประโยค 
ขั้นตอนที่ 5 การตอบสนอง “เธอต้องการอะไร” 
และขั้นตอนท่ี 6 การแสดงความคิดเห็น ส่วน
โปรแกรมทีชมุ่งเน้นการสื่อสารตามความเข้าใจ
ของเด็กโดยใช้การมองเห็นประกอบด้วย 4 อย่าง 

คอื 1) โครงสรา้งของสถานการณท์ีส่อนมขีอบเขต
ชัดเจนและมีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง 2) กำาหนด
กิจกรรมเป็นเวลาชัดเจน 3) การทำางานอย่างเป็น
ระบบและมคีวามหมาย 4) สิง่ทีส่อนตอ้งมลีกัษณะ
เดน่ชดัเจนและจัดตารางประจำาวันของนักเรยีนเปน็
เฉพาะบุคคล (ผดุง อารยะวิญญู, 2546: 30-50) 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับ Jiraporn.J (2011: 634-
645) พบว่าเดก็ออทสิตกิกลุม่ทดลอง มคีา่คะแนน
พฤติกรรมทางภาษาเพิ่มขึ้นทั้งหมด และคะแนน 
พฤตกิรรมทางภาษาหลงัการฝกึสือ่ความหมายของ
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม เด็กออทิสติกก
ลุ่มทดลองมีความพร้อมในการฝึกสื่อความหมาย 
สามารถแลกรูปภาพเพื่อบอกความต้องการอย่าง
ง่ายๆ ได้ และสร้างประโยคจากภาพเพื่อสื่อสาร
ได้ พฤติกรรมที่เป็นปัญหาก็ลดลง และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พันธีตรา สามารถ (2550: 41-
44) พบว่าเด็กออทิสติกที่ได้รับการใช้กิจกรรม
ศิลปะบำาบัดหลังการทดลองมีพัฒนาการด้านการ
สื่อสารอยู่ในระดับสูง ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการ
ทดลองที่อยู่ในระดับปานกลาง เด็กสนุกสนาน
กับการปฏิบัติกิจกรรม มีอารมณ์หงุดหงิดน้อยลง 
ปฏิบัติกิจกรรรมร่วมกับเพื่อนได้ มีความตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรรมมากขึ้น ไม่มีความกดดันใน
การปฏิบัติกิจกรรม

 3. การประเมินทักษะทางสังคม พบว่า
เด็กออทิสติกที่ ได้รับการฝึกโดยใช้รูปแบบการ
สอนสื่อความหมาย มีทักษะทางสังคมทั้งโดยรวม 
และจำาแนกรายด้าน หลังการฝึกสงูขึ้น เมื่อเปรียบ
เทียบกับก่อนได้รับการฝึกโดยใช้รูปแบบการสอน
สื่อความหมาย เพราะในการปฏิบัติกิจกรรมตาม
รูปแบบการสอนสื่อความหมาย ผู้วิจัยเน้นให้เด็ก
ออทสิตกิปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั แบง่ปนั ทำาตามก
ตกิา เดก็แตล่ะคนจะเปน็สว่นหน่ึงในการทำากจิกรร
รมตา่งๆ ดว้ยกนั ชว่ยทำาใหเ้ดก็รูส้กึถงึความรบัผดิ
ชอบ และพอใจในการระทำาร่วมกัน ซึ่งสอดคล้อง
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กบัท่ี ศรียา นยิมธรรม (2541: 130-131) ไดก้ลา่ว
วา่ ทกัษะทางสงัคมจะชว่ยใหเ้ดก็เขา้ใจผูอ้ืน่ไดด้ขีึน้ 
เนื่องจากทักษะนี้ไม่สามารถเกิดขึ้น เรียนรู้ หรือ
ปฏิบัติได้หากเด็กอยู่คนเดียวตามลำาพัง เมื่อเด็ก
เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆไม่ว่าจะทำากิจกรรม
อะไรก็จะช่วยลดการยึดตนเองเป็นศูนย์กลางของ
เดก็ลง มคีวามสมัพนัธท์ีด่ตีอ่กนั มทีกัษะทางสงัคม
มากยิ่งขึ้น เวสวู๊ด (Westwood, 1997: 78) ได้
กล่าวถึงพื้นฐานทักษะทางสังคมที่สอดคล้องกันไว้
อีกว่า ทักษะทางสังคมเป็นทักษะพื้นฐานที่สำาคัญ
ของเด็กออทิสตกิ ซึง่ควรไดร้บัการฝึกฝนและปลกู
ฝังเพื่อให้ดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ อรธิดา ประสาร (2551: 177-189) ที่ได้
พฒันากระบวนการสรา้งเรือ่งราวทางสงัคมสำาหรบั
เด็กออทิสติกแบบมีส่วนร่วม ศึกษาประสิทธิผล
ของการใช้เรื่องราวทางสังคมที่มีต่อการพัฒนา
ทักษะทางสังคม และศึกษาความคงอยู่ของทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม พบว่า เด็กออทิสติกทุกราย
มีทักษะทางสังคมที่เหมาะสมเพิ่มข้ึน พฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ก็ลดลง เมื่อเด็กออทิสติกได้เข้า
ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนสามารถเล่นอย่างเหมาะ
สมยาวนานข้ึนและปฏิบัติตามกฎได้เป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล 
(2552: 75-78) ได้ศึกษาทักษะทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยออทิสติกท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเล่น
แบบร่วมมือ พบว่า เด็กปฐมวัยออทิสติกท่ีได้รับ
การจัดกิจกรรมการเล่นแบบร่วมมือ มีทักษะทาง
สังคมที่สูงขึ้น ลักษณะกิจกรรมเน้นให้เด็กทุกคน
มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม เช่น หยิบของส่ง 
จับ ช่วยเหลือ เคาะให้จังหวะในระหว่างเพื่อนคน
อื่นทำากิจกรรมอยู่ เป็นต้น เพื่อให้กิจกรรมบรรลุ 

เปา้หมายตามทีต่ัง้ไว ้ทำาใหเ้ดก็มคีวามกระตอืรอืรน้
ในการทำากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ทำาให้เด็กเกิดการ
พัฒนาทักษะทางสังคมด้านต่างๆ สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1.1 ควรมีระบบสนับสนุนที่เพียงพอ เช่น 
สื่อวัสดุอุปกรณ์ การจัดสิ่งแวดล้อมในสถานที่ฝึก
ให้มีบรรยากาศที่ดี  

 1.2 การนำารปูแบบการสอนสือ่ความหมาย
ไปใช้ควรศึกษาและทำาความเข้าใจขั้นตอนวิธีการ
ดังกล่าวก่อนนำาไปใช้กับเด็กในทักษะต่างๆ เพื่อ
เด็กจะได้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

 1.3 การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
จะช่วยพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ การ
สือ่สาร และสงัคม ไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง ครผููส้อนควรมี
การกำาหนดกจิกรรมการเรยีนการสอนอยา่งเหมาะ
สมมีระบบที่ชัดเจน เพราะเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษมีปัญหาในการสื่อสารไม่เข้าใจความหมาย
ของคำาพูดหรือคำาสั่งได้ดีเท่ากับเด็กในวัยเดียวกัน

 2. ขอ้เสนอแนะในการศกึษาคน้คว้าตอ่ไป

 2.1 ควรนำารปูแบบการสอนสือ่ความหมาย
ไปใชก้บัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งในดา้นอืน่ เชน่ เดก็
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กที่มีความ
บกพรอ่งทางสตปิญัญา และเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่ง
ทางการได้ยิน

 2.2 ควรพัฒนารูปแบบการสอนสื่อความ
หมายให้มีกิจกรรมที่หลากหลายและครอบคลุม
ปัญหาของเด็ก และนำาไปใช้ฝึกเด็กอย่างต่อเนื่อง
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ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา เรื่อง 
บรรยากาศในชีวิตประจำาวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
Multiple Intelligence in Science Teaching Focusing on Daily 
Atmospheric for Matthayomsueksa 1 Students

เนตรดาว มุ่งหมาย1, ประสาท เนืองเฉลิม2, ประยูร วงศ์จันทรา3 
Netdown Mungmai1, Prasart Nuangchalerm2, Prayoon Wongchantra3 
 

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่1 ที่ได้รบัการเรยีนรูต้ามแนวคดิพหปุญัญา ระหว่างกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน 2) เพือ่ศกึษา
พัฒนาการพหุปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญาและ 3) 
เพื่อศึกษาความมุ่งมั่นในการทำางานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุ
ปัญญา กลุ่่มตัวอย่่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาจานศึกษา 
อำาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ที่กำาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จาก ม.1 จำานวน 41 
คน โดยการสุ่่มแบบกลุ่่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญา 6 แผน 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จำานวน 
30 ข้อ มีค่าความยากรายข้อ (p) ระหว่าง 0.20 ถึง 0.76 ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ (r) ระหว่าง 0.22 ถึง 
0.82 ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ (KR-20) เท่ากับ 0.82 3) แบบประเมินพัฒนาการพหุปัญญา 
จำานวน 8 ด้าน มีค่าความตรง (RAI) เท่ากับ 0.89 4) แบบวัดความมุ่งมั่นในการทำางาน จำานวน 20 ข้อ 
เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ (r

xy
) ตั้งแต่ 0.36 - 

0.78 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (α) เท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบ t - test และ ANOVA Repeated 
Measurement ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 อาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1 M. Ed. Candidate in Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Mahasarakham University 
2 Assistant Professor, Faculty of Education, Mahasarakham University 
3 Lec. Faculty of Environmental and Resource Studies, Mahasarakham University 
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 2. นักเรียนที่ได้้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญา มีพัฒนาการพหุปัญญา ด้าน
ตรรกศาสตรแ์ละคณติศาสตร์ ด้านมิตสิมัพันธ ์ดา้นรา่งกายและการเคลือ่นไหว ดา้นดนตร ีดา้นการเขา้ใจ
ตนเอง และด้านการเข้าใจธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 3. ผลการศึกษาความมุ่งมั่นในการทำางานของนักเรียนที่ได้้รับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดพหุ
ปัญญา พบวา่นกัเรยีนมคีวามมุง่มัน่ในการทำางานโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ คา่เฉลีย่ ( ) เทา่กบั 4.79 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) เท่ากับ 0.39

  

คำาสำาคัญ: ความมุ่งมั่นในการทำางาน แนวคิดพหุปัญญา ผลการจัดการเรียนรู้

Abstract
 The purposes of this study were: 1) to compare effective learning of matthayomsueksa 
1 students who learned through multiple intelligence approach between before and after,  
2) to multiple intelligence in terms of development in which they had learned, and 3) to 
study the working commitment of matthayomsueksa 1 students who learned through multiple  
intelligence approach. The samples were 41 students from Matthayomsueksa 1 students, 
Najansuksa school, Amphoe Sichompoo, Khonkaen province in the second semester of  
academic year 2011. Research tools were 6 lesson plans 2) a 30-item of science achievement 
test with difficulty (r) powers between 0.20 to 0.76 discriminating (r) powers between 0.22 
to 0.82 and a reliability (KR-20) of 0.82, 3) a 8 predictive factors of multiple intelligence on 
questionnaires of multiple intelligence with a validity (RAI) of 0.89, 4) a 20-item rating scale 
questionnaires on an evaluation of working commitment with discriminating powers (r

xy
) 

between 0.36 to 0.78 and a reliability (α) of 0.91. The Statistic figures used for data analysis 
were; mean ( ) and standard deviation (s). The research hypothesis were tested by using the 
t - test and ANOVA Repeated Measurement 

 The results of the study were as follows:

 1. The students learned through multiple intelligence group showed gains in learning 
achievement from before learning at the 0.01 level of significance. 

 2. The students learned through multiple intelligence group showed gains in question-
naires of multiple intelligence were logical - mathematical intelligence, spatial intelligence, 
musical intelligence, bodily - kinesthetic intelligence, intrapersonal intelligence and naturalist 
intelligence at the 0.01 level of significance.

 3. The results of the study that students who learned through multiple intelligence had 
working commitment was highest level with mean ( ) of 4.79 and standard deviation (s) of 
0.39.

Keywords: working commitment, multiple intelligence, effective learning
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บทนำา
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 ได้กำาหนดทิศทางการจัด การเรียนรู้ 
เพื่อผลักดันนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในการ
พัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 
โดยมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม รักความ
เป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทำางานร่วมกับผู้
อื่น และสามารถอยู่กับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่าง
สันติ ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ได้ชี้ให้เห็นถึงความ
จำาเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนา
คุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม และมี
ความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทั้ง
ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม 
สามารถกา้วทนัการเปลีย่นแปลงเพือ่นำาไปสูส่งัคม
ฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวทางพัฒนาคนดัง
กล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจ
ที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ 
ทักษะ และความรู้พื้นฐานที่จำาเป็นในการดำารง
ชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2) สาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ กำาหนดให้ผู้เรยีน ในระดบัการศกึษา
ขั้นพื้นฐานจำาเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่องการนำาความ
รู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการ
ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบการคดิอยา่งเปน็เหตเุปน็ผล คดิวเิคราะหค์ดิ
สร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์ 

 ทฤษฎีพหุปัญญาสามารถนำาไปประยุกต์
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
เพราะเป็นการจัดกิจกรรมที่สนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เป็นความสัมพันธ์ของสมองกับ
การเรียนรู้ที่บ่งบอกถึงความเป็นอัจฉริยะของ
แต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไป ใช้การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบกลุ่มและรายบุคคล เพื่อให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
มากที่สุด ซึ่งแนวคิดพหุปัญญาตามทฤษฎีของ
การ์ดเนอร์ สามารถส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ในตัว
นักเรียนไปสู่ความเป็นอัจฉริยภาพตามความเก่ง
หรอืความสามารถพเิศษทีแ่ตกตา่งกนั 8 ดา้น และ
เป็นแนวทางหนึ่งในกลยุทธ์การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ เพราะสามารถ
จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายในห้องเรียน จะช่วย
พฒันาความสามารถและปญัญาในดา้นตา่งๆ ของ
นักเรยีน ทำาให้นักเรยีนมคีวามพงึพอใจในการเรยีน
วิทยาศาสตร์และเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีความ
สุข ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาใน
ปจัจุบนั ทีมุ่ง่เน้นพฒันาให้นักเรยีนเกดิคณุลกัษณะ
ที่พึงประสงค์ คือ เก่ง ดีและมีความสุข (ยุทธนา 
ปฐมวรชาต,ิ 2546: 40) ตามศกัยภาพของนกัเรยีน
รายบุคคล ทำาให้ครูได้เปลี่ยนมุมมองในการมอง
เด็กอันส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก ได้
อยา่งดแีละพรอ้มทีจ่ะทำาประโยชน์ให้กบัชมุชนและ
สังคมต่อไป

 สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาไม่ประสบ
ความสำาเร็จเท่าที่ควร ยังไม่สามารถพัฒนา 
ผูเ้รยีนให้มคีณุลกัษณะตามเปา้หมายของหลกัสตูร 
เนื่องจากครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่น่าสนใจ ไม่
หลากหลาย ไมเ่หมาะสมกบัวัยของนกัเรยีน ทำาให้
การกิจกรรมการเรียนรู้ไม่น่าสนใจ และนักเรียน
ขาดความสนใจในการเรียน ไม่มีความอดทนมุ่ง
มั่นในการเรียนรู้ ส่งผลให้ความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ำา (นาจาน
ศึกษา, 2554: 56-57) นอกจากนี้คะแนนจากการ
วัดและการประเมินผลคุณภาพการศึกษาในระดับ
ชาติ (O-NET) ปี 2553 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนนาจานศึกษา อำาเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.10 ซึ่งต่ำากว่า
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คะแนนเฉลี่ยในระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.53 และ 29.16 ตาม
ลำาดับ (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25, วันที่สืบค้น 16 สิงหาคมคม 2554 จาก 
http://www.kksec.go.th)

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดพหุปัญญามีความเหมาะสมและสามารถ
นำาไปใชก้บันกัเรียนได้ทุกระดับชัน้ สามารถพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนได้เป็นอย่างดี และทำาให้ 
ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้มากกวา่การ
สอนด้วยรูปแบบการสอนแบบปกติ เหตุผลและ
สภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นทำาให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นครู
ผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 มีความตระหนักถึงสภาพปัญหาและความ
จำาเป็นในการส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ 
ให้เกิดกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนา
ศักยภาพ ด้านการเรียนรู้ ได้อย่างเต็มที่ ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะนำาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีพหุปัญญา มาพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศในชีวิตประจำาวัน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 
2.56 ซึ่งต่ำากว่าเกณฑ์ที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตั้ง
ไว้คือ 2.70 เนื่องจากเป็นทฤษฎีท่ีศึกษาเก่ียวกับ
ระดับสติปัญญาและสมองของมนุษย์และเอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายจะทำาให้
นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพือ่เปรยีบเทยีบผลการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ที่ได้รับการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญา ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน

 2. เพื่อศึกษาพัฒนาการพหุปัญญาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนรู้
ตามแนวคิดพหุปัญญา 

 3. เพื่อศึกษาความมุ่งมั่นในการทำางาน
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ที่ไดร้บัการเรยีน
รู้ตามแนวคิดพหุปัญญา 

สมมติฐานของการวิจัย
 นักเรียนกลุ่มที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดพหุปัญญา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โรงเรียนนาจานศึกษา 
จำานวนนักเรยีน 123 คน กลุม่ตวัอยา่ง คอื นักเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนาจานศึกษา 
อำาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ที่กำาลังศึกษาอยู่
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำานวน 41 
คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random  
Sampling)

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุ
ปัญญา จำานวน 6 แผน 

 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าความ
ยากรายขอ้ ระหว่าง 0.20 ถงึ 0.76 คา่อำานาจจำาแน
กรายข้อ ระหว่าง 0.22 ถึง 0.82 และค่าความเชื่อ
มั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 
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 3. แบบประเมนิพฒันาการดา้นพหปุญัญา 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 
ระดับ จำานวน 8 ด้าน มีค่าความตรง เท่ากับ 0.89

 4. แบบวดัความมุ่งม่ันในการทำางาน แบบ
มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) ม ี5 ระดบั 
จำานวน 20 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ 
0.36 - 0.78 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91

 การดำาเนินการวิจัย

 1. ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินพัฒนาการพหุ
ปัญญา และแบบวัดความมุ่งมั่นในการทำางาน

 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญา จำานวน 6 แผน 
ใช้เวลาสอน 18 ชั่วโมง จำานวน 6 สัปดาห์ และ
ทำาการประเมินพฒันาการพหุปญัญาระหวา่งเรยีน
ของนักเรียน

 3. ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินพัฒนาการพหุ
ปญัญา และแบบวดัความมุ่งม่ันในการทำางาน โดย
ใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิมกับที่ใช้
ทดสอบก่อนเรียนแต่มีการสลับข้อ แบบประเมิน
พัฒนาการพหุปัญญา และแบบวัดความมุ่งมั่นใน
การทำางานชุดเดิมกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ขั้น
ตอน

 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่ได้รับการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญา เรื่อง 
บรรยากาศในชวิีตประจำาวัน ระหว่างกอ่นเรยีนและ
หลังเรียน โดยการใช้สถิติ t – test 

 2. วิเคราะห์พัฒนาการพหุปัญญาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนรู้
ตามแนวคิดพหุปัญญา โดยการใช้สถิติ ANOVA 
Repeated Measurement 

 3. วิเคราะหค์วามมุง่มัน่ในการทำางานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนรู้
ตามแนวคิดพหุปัญญา โดยการใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัย
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
เรื่อง บรรยากาศในชีวิตประจำาวัน ของนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ที่ไดร้บัการจดัการเรยีนรูต้าม
แนวคิดพหุปัญญา 

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง
บรรยากาศในชีวิตประจำาวัน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคดิพหุปญัญา โดยเปรยีบเทยีบคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน ผลปรากฏดังตาราง 1
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ตาราง 1 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กอ่นเรยีน - หลงัเรยีน เรือ่งบรรยากาศ

ในชีวิตประจำาวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญา (n = 

41)

 การทดสอบ  S.D. df t p-value
ก่อนเรียน  13.39 2.57 40 25.30** 2.42

หลังเรียน 23.78 1.65
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 จากตาราง 1 พบว่ า นัก เรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดพหุปัญญา เรื่อง บรรยากาศในชีวิต
ประจำาวัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนมี
คา่สงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติริะดบั 
.01 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พัฒนาการพหุ
ปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ
การเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญา ผลปรากฏดัง
ภาพประกอบ 1 8 

 

 
ภาพประกอบ �  แสดงค่ารอ้ยละของคะแนนการประเมนิพฒันาการพหุปญัญา 

 

 จากภาพประกอบ 1 พบวา่ นกัเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� � ที�ไดร้บั 

การเรยีนรูต้ามแนวคดิพหุปญัญา  มพีฒันาการพหุปญัญารายดา้นสงูขึ�น  โดยการวดั   

�  ครั �ง คอื  ดา้นภาษา   มคีะแนนรอ้ยละ ��.��,  ��.��,  ��.��  และ  ��.��  ตามลาํดบั  

ดา้นตรรกะและคณิตศาสตร ์ มคีะแนนรอ้ยละ  ��.��,  ��.��,  ��.��  และ  ��.��  

ตามลาํดบั  ดา้นมติสิมัพนัธ ์ มคีะแนนรอ้ยละ  ��.��,  ��.��,  ��.��  และ  ��.��  

ตามลาํดบั  ดา้นร่างกายและการเคลื�อนไหว  มคีะแนนรอ้ยละ  ��.��,  ��.��,  ��.��  และ  

��.��  ตามลาํดบั   ดา้นดนตร ี มคีะแนนรอ้ยละ  ��.��,  ��.��,  ��.��  และ  ��.��  

ตามลาํดบั  ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์ มคีะแนนรอ้ยละ  ��.��,  ��.��,  ��.��  และ  ��.�� 

ตามลาํดบั  ดา้นการเข�้าใจตนเอง   มคีะแนนรอ้ยละ  ��.��,  ��.��,  ��.��  และ  

��.��  ตามลาํดบั  ดา้นการเขา้ใจธรรมชาต ิมคีะแนนรอ้ยละ  ��.��,  ��.��,  ��.��  และ  

��.��  ตามลาํดบั  และในการวดัแต่ละครั �งคะแนนรอ้ยละจะสงูกวา่รอ้ยละ  ��  ตามเกณฑ์

การประเมนิที�ตั �งไว ้

 

ภาพประกอบ 1 แสดงค่าร้อยละของคะแนนการประเมินพัฒนาการพหุปัญญา



Journal of Education, Mahasarakham University 129 Volume 7 Number 3 July - September 2013

 จากภาพประกอบ 1 พบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนรู้ตามแนวคิด
พหุปัญญา มีพัฒนาการพหุปัญญารายด้านสูง
ขึ้น โดยการวัด 4 ครั้ง คือ ด้านภาษา มีคะแนน
ร้อยละ 78.04, 79.51, 79.51 และ 84.39 ตาม
ลำาดับ ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ มีคะแนนร้อย
ละ 60.00, 61.95, 77.07 และ 79.51 ตามลำาดับ 
ด้านมิติสัมพันธ์ มีคะแนนร้อยละ 60.00, 60.97, 
66.34 และ 79.02 ตามลำาดบั ดา้นรา่งกายและการ
เคลื่อนไหว มีคะแนนร้อยละ 79.51, 79.15, 80.48 
และ 97.07 ตามลำาดับ ด้านดนตรี มีคะแนนร้อย
ละ 60.00, 60.00, 62.43 และ 77.07 ตามลำาดับ 

ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์มคีะแนนรอ้ยละ 80.00, 80.00, 
80.00 และ 80.97 ตามลำาดบั ดา้นการเข้า้ใจตนเอง 
มีคะแนนร้อยละ 61.46, 71.21, 80.00 และ 80.97 
ตามลำาดบั ดา้นการเขา้ใจธรรมชาต ิมคีะแนนรอ้ย
ละ 68.78, 80.00, 80.00 และ 80.48 ตามลำาดับ 
และในการวัดแต่ละครั้งคะแนนร้อยละจะสูงกว่า
ร้อยละ 60 ตามเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความมุ่งมั่นใน
การทำางานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้
รบัการเรยีนรูต้ามแนวคดิพหปุญัญา ผลปรากฏดงั
ตาราง 2

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความมุ่งมั่นในการทำางานของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญา 

คุณลักษณะของความมุ่งมั่นในการทำางาน  S.D. ระดับความมุ่งมั่นในการทำางาน

1. ด้านความตั้งใจในการทำางาน 4.88 0.32 มากที่สุด

2. ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.80 0.39 มากที่สุด

3. ด้านความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 4.76 0.42 มากที่สุด

4. ด้านความพยายามในการทำางาน 4.73 0.44 มากที่สุด

 โดยรวม 4.79 0.39 มากที่สุด

 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญา มีคะแนน
เฉลี่ยความมุ่งมั่นในการทำางานโดยรวมเท่ากับ 
4.79 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำางาน
อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน เรียงตามคะแนน
เฉลีย่จากมากไปหานอ้ย คอืดา้นความตัง้ใจในการ
ทำางาน มคีะแนนเฉลีย่เท่ากับ 4.88 ด้านการเรียนรู้
ด้วยตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ด้านความ
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 
และด้านความพยายามในการทำางาน มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ตามลำาดับ และยังพบว่าการ
กระจายของคะแนนโดยรวมมคีา่เทา่กบั 0.39 และ
รายด้านเท่ากับ 0.32 - 0.44 แสดงว่านักเรียน
แตล่ะคนมคีวามสามารถทางการเรยีนใกลเ้คยีงกนั

อภิปรายผล
 1. นกัเรยีนที่ไดร้บัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ
พหุปัญญา เรื่อง บรรยากาศในชีวิตประจำาวัน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่ากอ่นเรยีนอยา่งมนียั
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สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญา 
ครูใช้คำาถามกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมพหุปัญญาในด้าน
ต่างๆ เข้าไปในขั้นตอนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้ใช้พหุปัญญาที่ตนมี
อยู่ และเสริมสร้างพหุปัญญาใหม่ได้อย่างถูกต้อง 
(ยุทธนา ปฐมวรชาติ, 2546: 39) การสร้างสรรค์
ผลงานที่สัมพันธ์กับสถานการณ์ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม โดยใช้สติปัญญา
ที่มีอยู่หลายด้านในการจัดกระทำาให้ได้ตามจุด
มุ่งหมาย เกิดคุณค่า และได้ประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม สอดคล้องกับผลการวิจัยของนิดา กิจ
จินดาโอภาส (2552: 124) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนนกัเรยีนโดยสว่นรวมเพิม่ขึน้จากกอ่น
เรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของประดิษฐ์ คิ
อินธิ (2554: 7-15) ที่พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนสงูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบปกต ิและ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสถิตย์ ศิริธรรมจักร 
(2552: 90-100) ที่พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมากกว่านักเรียนที่เรียนตามคู่มือครู

 2. พัฒนาการพหุปัญญาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนรู้ตามแนวคิด
พหุปัญญาสูงขึ้นตามลำาดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
การจัดทำาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดพหุปัญญา ได้สร้างตามวิธีการ หลักการ 
ทฤษฏี และเทคนิควิธีการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาพหุปญัญา ทีเ่ชือ่มโยงสอดคลอ้ง 
และเหมาะสมกับวัยและความต้องการของผู้เรียน 
นอกจากนี้ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมอย่างหลาก
หลาย สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนโดยมี
ความมุ่งหมาย คือ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองตามความถนัดความสนใจ (อารี สัณหฉวี, 
2543: 49-45) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ทฤษฎีพหุปัญญา ครูผู้สอนจะต้องเปลี่ยนกิจกรรม

การสอนอยา่งตอ่เนือ่งจากภาษาไปเปน็มติสิมัพนัธ ์
ศิลปะ และกิจกรรมดนตรี โดยนำาทั้ง 8 ด้าน มา
รวมเข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ ทำาให้นักเรียน
เข้าใจในบทเรียน มีปฏิสัมพันธ์ด้านต่างๆ และได้
คดิไตรต่รองอยา่งมเีหตผุล สามารถแกป้ัญัหา หรอื
ออกแบบงานตา่งๆ ในสถานการณ์ธ์รรมชาต ิ(พรีะ 
รัตนวิจิตร และคณะ, 2544: 2) สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สุมณฑา ปาคำาดี (2548: 111) ที่
พบวา่นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ดา้นภาษา ดา้นตรรกะ
และคณิตศาสตร์ และด้านมิติสัมพันธ์หลังเรียน
เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ
พนารัตน์ จรูญวิรุฬห์ (2549: 104) ที่พบว่าเชาว์
ปัญญาด้านภาษา ด้านจำานวน ด้านเหตุผลและ
ดา้นมติสิมัพนัธ ์กบัความสามารถในการเผชญิและ
ฝา่ฟนัอปุสรรคสมัพนัธก์นัทางบวก และสอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของวสันต์ บุญล้น (2552: 52-58) 
ที่พบว่า พหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความ
เขา้ใจธรรมชาต ิดา้นตรรกะและคณติศาสตร ์ดา้น
ตนหรือการเข้าใจตนเอง ด้านภาษา และด้านมิติ
สัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถ
ในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค 

 3. ความมุ่งมั่นในการทำางานของนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ที่ไดร้บัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ
พหุปัญญา อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จากการจัดทำาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดพหุปัญญา เป็นการสอนที่มีลักษณะบูรณา
การทีด่ ีโดยมกีจิกรรมการเรยีนรูต้า่งๆ ผสมผสาน
กัน นักเรียนมีโอกาสได้ใช้ปัญญาด้านที่ถนัดของ
ตนเองได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวง
ศึกษาธิการ (25545: 36-37) ที่ว่าการบูรณาการ
เปน็การเชือ่มโยงทกัษะระหว่างการฟงั การด ูการ
พูด การอ่าน และการเขียน เป็นการทำาให้หน่วย
ย่อยต่างๆ ที่เป็นไปตามธรรมชาติและตามบริบท
ทางวัฒนธรรมของบุคคลนั้น สามารถสร้างสรรค์
ผลงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิด
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ของ Combs (ทิศนา แขมมณี. 2545: 70) เชื่อว่า
ความคิด ความรู้สึกของผู้เรียนมีความสำาคัญต่อ
การเรียนรู้มาก เพราะความคิด ความรู้สึกและ
เจตคตขิองผูเ้รยีนมอีทิธพิลตอ่กระบวนการเรยีนรู้
ของผูเ้รยีน ถา้รูส้กึวา่ชอบการคดิคำานวณ ชอบวิชา
คณิตศาสตร ์กม็คีวามกระตอืรอืรน้อยากเรยีนรูใ้น
วิชาที่ตนเองชอบหรือถนัด สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของทองแปลน ชมพูทัศน์ (2549: 86) ที่พบ
ว่านักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น มีความรับผิด
ชอบ ไมห่ยอกลอ้เลน่กันในเวลาเรยีน ตัง้ใจทำางาน 
มีผลงานเป็นที่น่าพอใจและมีความสุขในการเรียน 

ข้อเสนอแนะ
 1. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการนำาผลการวิจยั
ไปใช้

 1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดพหุปัญญา ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจวิธีการสอน การดูแลติดตามการปฏิบัติงาน
ของผู้เรียนทุกขั้นตอน การให้กำาลังใจผู้เรียน และ

การเสียสละเวลาเพื่อให้คำาปรึกษา แนะนำา การ
อำานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน 

 1.2 การปฏิบัติงานด้วยกระบวนการกลุ่ม
ของผูเ้รยีนทีม่พีหปุญัญาหลายๆ ดา้นอยูค่ละกนั ผู้
เรยีนแตล่ะกลุม่จะสามารถใชป้ญัญาของตนในการ
ทำางานได้อย่างเต็มที่ทำาให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ

 1.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้
สอนตอ้งจัดกจิกรรมเพือ่ให้ผูเ้รยีนไดใ้ชป้ญัญาดา้น
ทีถ่นดัของตนเองใหม้าก โดยพยายามใหผู้เ้รยีนได้
ใช้ความสามารถพิเศษด้วยตนเองไม่เข้าไปแทรก
ขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม

 2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการศึกษาครั้ง 
ต่อไป

 2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัการพฒันาพหุ
ปัญญาของผู้เรียนในแต่ละด้าน

 2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พัฒนาการพหุปัญญาของผู้เรียน
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ 
และเจตคตติอ่การเรยีน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ทีเ่รยีนรูโ้ดย
ใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC
The Effect of using Cooperative integrated reading and 
Composition (CIRC) and Brain Based Learning Activities on 
Prathomsueksa 6 Students’ reading and writing achievement 
and Attitude toward language learning.

ธนาภา ภูจันหา1, อดิศักดิ์ สิงห์สีโว2, สุรศักดิ์ คำาคง3

Thanapa Phuchanha1, Adisak Singseewoh2, Surasak Khamkhong3

       

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่าน และ
การเขยีนของนักเรยีน ชั้นประถมศกึษาปทีี่ 6 โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรยีนรูแ้บบรว่มมือแบบ CIRC 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการ
อ่าน และการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ
แบบ CIRC 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน การเขียน และเจตคติต่อการเรียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปทีี ่6 โดยใชส้มองเปน็ฐานและการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืแบบ CIRC ระหว่างกอ่นและหลงัเรยีน

และ 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่าน การเขียน และเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียน
ของนักเรียนที่ได้เรียนรู้โดยการใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ CIRC กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิ
ราชอำานวย) และโรงเรียนบ้านตาลโกน จำานวน 54 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม จำาแนกเป็นก
ลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 จำานวน 27 คน จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 
จำานวน 27 คน จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ CIRC เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการ
เรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
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2 อาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ฐาน จำานวน 8 แผน และแผนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC จำานวน 8 แผน แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ และ
แบบวดัเจตคตแิบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั จำานวน 20 ขอ้ สถติทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติทดสอบที (t– test dependent 
samples และ t – test independent samples) 

 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่าน และการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ CIRC มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.72/78.98 และ 
81.59/80.74 ตามลำาดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 

  2. คา่ดัชนปีระสทิธผิลของแผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูด้า้นการอา่น การเขยีนของนกัเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ CIRC มีค่าเท่ากับ 0.6133 และ 
0.6482 แสดงว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 61.33 และร้อยละ 64.82 ตามลำาดับ

 3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ CIRC มีผลสัมฤทธิ์ด้าน
การอา่น และการเขียนภาษาอังกฤษ และเจตคตติอ่การเรยีนหลงัเรยีนสงูกอ่นเรยีน อยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01

 4. นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืแบบ CIRC มผีลสมัฤทธิด์า้นการอา่น และการเขยีน
ภาษาอังกฤษ และเจตคติต่อการเรียน หลังเรียนสูงกว่าการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

คำาสำาคัญ: การจดักจิกรรมแบบใชส้มองเปน็ฐาน การเรยีนรูแ้บบรว่มมอืแบบ CIRC เจตคตติอ่การเรยีน 
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่าน การเขียน

Abstract
 This study aimed to 1) develop reading and writing lesson plans, and learning  
attitude toward learning of Prathomsueksa 6 students based on brain-based learning and 
CIRC, 2) study efficiency index of reading and writing lesson plans, and learning attitude of 
Prathomsueksa 6 students based on brain-based learning and CIRC, 3) compare effective-
ness of reading and writing lesson plans and learning attitude of Prathomsueksa 6 students 
based on brain-based learning and CIRC, 4) compare attitude toward English courses of 
students learning through brain-based learning and CIRC. The samples for this study were 2 
classes of 54 Prathomsueksa 6 students in the first semester of academic year 2012 selected 
by random group sampling technique. The Experimental Group 1 consisted of 27 students who 
received learning activities based on Brain-Based Learning Theory. Experimental Group 2 
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consisted of 27 students who received learning activities based on CIRC. The instruments used 
in this study were: 8 reading and writing lesson plans for Prathomsueksa 6 students based on  
brain-based learning, 8 reading and writing lesson plans Prathomsueksa 6 students based 
on CIRC, a achievement test on English reading and writing consisted of 40 multiple choice 
items with 4 choices for each item and an attitude test consisted of 20 items with 5 level  
rating scales. The data were analyzed using percentage, means, standard deviations, and  
t-test.

 Findings of the study revealed that:

 1. The reading and writing lesson plans of Prathomsueksa 6 students based on  
brain-based learning and CIRC had efficiency index of 79.72/78.98 and 81.51/80.74  
respectively which meet the efficiency standard of 75/75

 2. The reading and writing lesson plans of Prathomsueksa 6 students based on  
brain-based learning and CIRC were 0.6133 and 0.6482 respectively which means that the 
students’ average score increased 61.33 and 64.82 percent respectively.

 3. Students learning through activities based on brain-based learning and CIRC had 
reading and writing achievement, and learning attitude higher than before at the significant 
0.01 level.

 4. The students who learned using the CIRC had reading and writing achievement, 
and learning attitude higher than based on brain-based learning at the significant 0.05 level.

Keywords: brain-based learning, Cooperative integrated reading and composition, attitude

บทนำา
 การอ่านภาษาอังกฤษมีบทบาทมากใน
สังคมไทยปัจจุบัน ให้ประโยชน์ทั้งต่อการศึกษา
และ การดำารงชีวิต เพราะความรู้ ข่าวสาร และ
ข้อมูลที่สำาคัญจำานวนมากมีอยู่ ในหนังสือและ
เอกสารตา่งๆ ทีเ่ขยีนเปน็ภาษาองักฤษ ดงันัน้ความ
ตอ้งการในการใชภ้าษาอังกฤษจึงเนน้หนกัทีท่กัษะ
การอ่านให้ถึงขั้นจริงจังจึงเป็นสิ่งจำาเป็น (วัฒนา 
บาลโพธิ์, 2544: 1) ซึ่งการอ่านมี 2 ลักษณะคือ
การอา่นเพ่ือความเข้าใจและการอ่านออกเสยีง ซึง่
การอ่านเพื่อความเข้าใจ คือ กระบวนการที่ผู้อ่าน
สร้างความหมายจากการอ่านอย่างกระตือรือร้น 

และการอ่านเพื่อความเข้าใจถือได้ว่าเป็นเรื่อง
สำาคัญอย่างยิ่ง เพราะบุคคลจะต้องสามารถเข้าใจ
เรื่องที่อ่านเสียก่อน จึงจะสามารถประมวลผล
ข้อมูลจากการอ่านในลักษณะอื่นๆ เช่น วิเคราะห์ 
วิจารณห์รอืวิพากษไ์ด ้อปุสรรคของการอา่นภาษา
อังกฤษคือ การไม่รู้ความหมายของคำาศัพท์ แม้จะ
ใช้ทักษะหรือเทคนิคอื่นๆ ได้ดีเพียงใด แต่ถ้าไม่รู้
ความหมายของคำาในข้อความที่กำาลังอ่านก็จะไม่
เข้าใจสิ่งที่อ่าน (สมุทร เซ็นเชาวนิช, 2545) และ
เมื่อนักเรียนมีความสามารถในการรู้คำาศัพท์เป็น
อย่างดีจะทำาให้ความสามารถในการอ่านเพิ่มขึ้น
ด้วย (วัลลภา บุญอนันตบุตร, 2547) 
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 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียน การสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการพูด การฟัง การ
อ่าน และการเขียน (สุภัทรา อักษรานุเคราะห์, 
2532) ซึ่งการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (Brain 
Based Learning) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นให้นักเรียนได้รับการกระตุ้นสมองทั้งซีกซ้าย
และซีกขวาด้วยกิจกรรมที่หลากหลายไปพร้อมๆ 
กัน นักเรียนมีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม 
ภายใต้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่เป็นระบบของ
ครูผู้สอน เร่ิมตั้งแต่ข้ันการเตรียมตัวสำาหรับการ
เรียนรู้หรือการนำาเข้าสู่บทเรียนเป็นการให้ข้อมูล
เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เคยเรียนรู้มาแล้ว 
และเป็นการปรับสมองเข้ากับเรื่องที่จะเรียน ขั้น
นำาเข้าสู่บทเรียน โดยให้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัส
ลักษณะต่างๆ เช่น เอกสาร วีดิทัศน์ ภาพ แผนภูมิ 
ขัน้ตกลงกระบวนการเรยีนรู ้เปน็การรว่มกันเสนอ
ความคดิในการสิง่ทีต่อ้งการเรยีนรูข้ัน้เสนอความรู ้
เมื่อข้อมูลถูกส่งเข้าไปในสมอง ครูช่วยชี้ประเด็น 
สำาคัญ เป็นระยะ ขั้นฝึกทักษะ เป็นการย้ำา และ
ชว่ยใหผู้เ้รยีนเหน็ความสมัพนัธข์องเรือ่งทีเ่รยีน ขัน้
สรุปความรู้ ในขั้นนี้ข้อมูลในสมองจะทำาการเชื่อม
โยง เพื่อนำาไปเก็บในหน่วยความจำาระยะสั้น และ
ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ 
(วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2549) ส่วนการเรียนรู้
แบบร่วมมือแบบ CIRC เป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือที่ใช้ในการสอนอ่านและเขียน
โดยเฉพาะ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม
คือ กิจกรรมการอ่านแบบเรียน การสอนอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ และการบูรณาการภาษากับการเรียน 
(Slavin, 1995: 104-110) 

 จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย สภาพ
การณ์ต่างๆ และเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัย
ในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษ จึงสนใจที่จะนำา
แนวทางการเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และเจตคติต่อการ
เรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย
ใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ 
CIRC มาเปรียบเทียบกัน ว่าวิธีใดจะทำาให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่ากัน เพื่อเป็นแนวทางใน 
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สมอง
เป็นฐานและการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ CIRC มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

 2. เพือ่ศกึษาดชันปีระสทิธผิลของแผนการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูด้า้นการอา่น และ การเขยีน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ
แบบ CIRC

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการ
อ่าน การเขียน และเจตคติต่อการเรียน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สมองเป็น
ฐานและการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืแบบ CIRC ระหว่าง
ก่อนและหลังเรียน  

 4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้าน
การอา่น การเขยีน และเจตคตติอ่วชิาภาษาองักฤษ
หลังเรียนของนักเรียนที่ได้เรียนรู้โดยการใช้สมอง
เป็นฐานและการเรียนรู้ แบบร่วมมือแบบ CIRC 

สมมุติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน
รู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ
แบบ CIRC มีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน การเขียน 
และเจตคตติอ่การเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่ากอ่นเรยีน
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 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน
รู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ
แบบ CIRC มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่าน การ
เขียน และเจตคติต่อการเรียน หลังเรียนแตกต่าง
กัน

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง – บ้านตาลโกน 
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 17 สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำานวน 4 ห้อง รวมทั้ง
สิ้น 111 คน ซึ่งมีการจัดห้องเรียนแบบคละความ
สามารถกนั กลุม่ตวัอยา่งไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราช
อำานวย) บ้านตาลโกน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2555 จำานวนนักเรียน 54 คน ซึ่งได้มา
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม จำาแนกเป็นกลุ่มทดลองกลุ่ม
ที่ 1 จำานวน 27 คน จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน และกลุม่ทดลองกลุม่ที ่2 จำานวน 27 
คน จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ CIRC

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูด้า้นการ
อา่น การเขยีน โดยใชส้มองเปน็ฐาน และแผนการ
จดักจิกรรมการเรียนรูด้้านการอ่าน การเขียน โดย
การใชก้ารเรยีนรูแ้บบร่วมมือแบบ CIRC แบบละ 8 
แผน ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด

 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและ
การเขียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 40 
ข้อ มีค่าความยาก ตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.75 ค่าอำานาจ
จำาแนกตั้งแต่ 0.32 ถึง 0.80 และค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.81

 3. แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษา

อังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 20 ข้อ 
มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.35 ถึง 0.82 และค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 

 การดำาเนินการวิจัย 

 1. ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางด้านการอ่าน และการเขียน และวัด
เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
และการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กับ
นักเรียนทั้งสองกลุ่มทดลอง

 2. ดำาเนินการจัดการเรียนรู้กับทั้งสอง
กลุ่ม โดยทดลองทีละแผน เก็บคะแนนระหว่าง
เรียนจากการประเมินพฤติกรรม ประเมินผลงาน
และทดสอบย่อย

 3. ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่าน การเขียนและวัด
เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ 
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ทีเ่รยีนรูโ้ดยใช้
สมองเปน็ฐานและการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืแบบ 
CIRC กบันกัเรยีนทัง้สองกลุม่ทดลอง (ชดุเดยีวกนั
กับแบบทดสอบก่อนเรียน) 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่าน การ
เขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สมองเป็นฐาน 
และการเรียนรู้ แบบร่วมมือแบบ CIRC มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 โดยใช้สูตร E

1
/E

2
 

 2. การวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผล
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน การอ่าน 
การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สมอง
เป็นฐานและการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ CIRC 
โดยใช้วิธีของกูดแนน (Goodman) เฟรสเชอร์  
(Fletchers) และชไนเดอร์ (Schneider) 
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 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและ
เจตคตติอ่การเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่6 โดยใชส้มองเปน็ฐานและ การเรยีนรูแ้บบรว่ม
มือแบบ CIRC ระหว่างก่อนและหลังโดยใช้ t-test 
(dependent samples) 

 4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ที่ได้เรียนรู้โดยการใช้สมองเป็นฐานและการเรียน
รู้แบบร่วมมือโดยรูปแบบ CIRC โดยใช้ t-test 

(independent samples) 

ผลการวิจัย
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สมองเป็นฐานและการ
เรียนรู้แบบร่วมมือแบบ CIRC มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 79.72/78.98 และ 81.59/80.74 ตาม
ลำาดบั ซึง่เปน็ไปตามเกณฑ ์75/75 ทีก่ำาหนดไว้ ดงั
ตาราง 1-2

ตาราง 1 ประสทิธภิาพของแผนการการจัดกจิกรรมการเรยีนรูด้า้นการอา่น การเขยีนของนกัเรยีนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้โดยการใช้สมองเป็นฐาน

 รายการ คะแนนเต็ม คะแนนรวม  S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E

1
) 400 8610 318.89 5.09 79.72

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E
2
) 40 853 31.59 1.28 78.98

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ (E
1
/E

2
) เท่ากับ 79.72/78.98

 จากตาราง 1 พบวา่ ประสทิธภิาพแผนการ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่าน การ
เขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน

รู้โดยการใช้สมองเป็นฐานมีประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
) 

เท่ากับ 79.72/78.98 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 
ที่กำาหนดไว้ (ผลการวิจัยข้อที่ 1)

ตาราง 2 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยรูปแบบ CIRC

 รายการ คะแนนเต็ม คะแนนรวม  S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 400 8812 326.37 5.03 81.59

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E
2
) 40 872 32.30 1.20 80.74

ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (E
1
/E

2
) เท่ากับ 81.59/80.74
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 จากตาราง 2 พบว่า ประสิทธิภาพของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่าน การ
เขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วย
การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยรูปแบบ CIRC มี
ประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) เท่ากับ 81.59/80.74 ซึ่ง

เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่กำาหนดไว ้(ผลการวิจัย
ข้อที่ 1)

 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้าน การอ่าน 
การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย
ใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ 
CIRC มีค่าเท่ากับ 0.6133 และ 0.6482 แสดง
ว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
61.33 และร้อยละ 64.82 ตามลำาดับ ดังตาราง 
3-4

ตาราง 3 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้โดยการใช้สมองเป็นฐาน

 จำานวนนักเรียน คะแนนเต็ม ผลรวมของ ผลรวมของ ดัชนีประสิทธิผล (E.I)

    คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน

 27 40 439 853 0.6133

 จากตาราง 3 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผล 
(E.I.) ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
การอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 6 ที่เรียนรู้โดยการใช้สมองเป็นฐานมีค่าเท่ากับ 
0.6133 (ผลการวิจัยข้อที่ 2)

ตาราง 4 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยรูปแบบ CIRC 

 จำานวนนักเรียน คะแนนเต็ม ผลรวมของ ผลรวมของ ดัชนีประสิทธิผล (E.I)

    คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน

 27 40 466 864 0.6482

 จากตาราง 4 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผล 
(E.I.) ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้้านการ
อ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยรูปแบบ CIRC มี
ค่าเท่ากับ 0.6482 (ผลการวิจัยข้อที่ 2)

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
เรียนโดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้ แบบ
ร่วมมือแบบ CIRC มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่าน 
การเขียน และเจตคติต่อการเรียน หลังเรียนสูง
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ดังตาราง 5-6



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 140 ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556

ตาราง 5 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างดา้นการอา่น การเขยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถม

ศกึษาปทีี ่6 ทีเ่รยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็ฐานและการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืแบบ CIRC ระหว่างกอ่น

และหลังเรียน

 วิธีการเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน t p
   S.D.  S.D.
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 18.30 1.46 31.59 1.28 -30.072 .000**

การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ CIRC  17.26 1.61 32.30 1.20 -36.225 .000**
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 จากตาราง 5 พบว่า นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้สมองเป็นฐานและการ
เรียนรู้แบบร่วมมือแบบ CIRC มีผลสัมฤทธ์ิทาง

ด้านการอ่าน การเขียน หลังเรียนสูงก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ผลการวิจัย
ข้อที่ 3)

ตาราง 6 การเปรียบเทียบเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ

ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ทีเ่รยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็ฐานและการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื

แบบ CIRC ระหว่างก่อนและหลังเรียน

 วิธีการเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน t p
   S.D.  S.D.

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 53.07 7.43 79.78 4.16 -18.295 .000**

การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ CIRC  53.33 8.81 82.85 3.77 -15.646 .000**
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 จากตาราง 6 พบว่า นักเรียนที่เรียนโดย
ใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ 
CIRC มีเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
หลงัเรยีนสงูกอ่นเรยีน อย่างมีนยัสำาคญัทางสถติทิี่
ระดับ .01 (ผลการวิจัยข้อที่ 3)

 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน
โดยการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืแบบ CIRC มผีลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรยีนและเจตคตติอ่การเรยีนภาษาองักฤษ
หลังเรียนสูงกว่าการเรียนรู้โดยการใช้สมองเป็น
ฐาน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดัง
ตาราง 7
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ตาราง 7 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และเจตคตติอ่การเรยีนวิชาภาษาองักฤษหลงัเรยีน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้

แบบร่วมมือแบบ CIRC 

 การทดสอบ N คะแนนเต็ม การเรียนรู้โดย การเรียนรู้แบบ t P
    ใช้สมองเป็นฐาน ร่วมมือแบบ CIRC 

     S.D.  S.D.

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  27  40  31.59  1.28  32.30  1.20  -2.083  .042*

  เจตคติต่อการเรียน  27  100  79.78  4.16  82.85  3.77  -2.844  .006*  
*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตาราง 7 พบว่า นักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปทีี ่6 ทีเ่รียนโดยการเรียนรูแ้บบร่วมมือแบบ 
CIRC มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและเจตคตติอ่การ
เรยีนด้านการอา่น การเขยีนภาษาองักฤษหลงัเรยีน
สูงกว่าการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ผลการวิจัยข้อที่ 4)

อภิปรายผล
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษด้านการอ่าน การเขียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้แบบร่วม
มอืแบบ CIRC มปีระสทิธภิาพเทา่กบั 79.72/78.98 
และ 81.59/80.74 ตามลำาดับ ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ 75/75 ที่กำาหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ผู้วิจัยได้ดำาเนินการอย่าง
มขีัน้ตอน มวีธิกีารจัดทำาทีถู่กตอ้งเหมาะสม ศกึษา
เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะของผู้เรียน 
และคุณภาพของผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) และผู้วิจัยได้ยึดหลักการสอนแบบเน้นผู้
เรียนเป็นสำาคัญโดยใช้กระบวนการเรียนที่พัฒนา

กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินแก้
ปัญหาการตัดสินใจ และการวางแผนเพื่อนำาไปสูง
การลงมือทำาจริงตามหลักการของสมองกับการ
เรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้จากการกระทำา
ด้วยตนเอง สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
แนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานดังที่ วิโรจน์ ลักขณา
อดิศรี (2554) ได้สรุปว่าทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข นักเรียนแต่ละคนต้องได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจ นักเรียนมีสิทธิ์ที่จะเป็นตัว
ของตัวเองไม่เหมือนใคร โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้เลือกแนวทางในการเรียนรู้ของตนเอง
ตามความถนัดและความสนใจ ประกอบกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
CIRC เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้
เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านไปพร้อมกับเน้นการ
เรียนเป็นกลุ่มจะเห็นได้ว่าเป็นกิจกรรมการเรียน
การสอนที่คำานึงถึงผู้เรียนเป็นสำาคัญ ส่งผลให้
เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีเพราะนักเรียน
ภายในกลุ่มได้ช่วยเหลือกันทำางานกลุ่มจนประสบ
ความสำาเร็จก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ จึงส่งผลให้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ที่กำาหนด สอดคล้องกับการศึกษาของ
จุไรวรรณ เสาสูงยาง (2553) ที่พบว่า แผนการจัด
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กจิกรรมการเรียนรูด้้านการอ่านภาษาอังกฤษ โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 84.94/83.04 สอดคล้องกับ
การศึกษาชุลีพร บำารุงเชื้อ (2553) ที่พบว่า ผล
การจัดกจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการอา่นจบัใจ
ความวิชาภาษาอังกฤษตามแนวคิดโดยใช้สมอง
เป็นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 84.86/82.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด
ไว้ สอดคล้องกับกชนันท์ ข่มอาวุธ (2549) ที่
พบว่า ผลการสร้างชุดการเรียนที่สอนด้วยแบบ 
CIRC สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 89.97/81.37 

 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการอ่าน 
การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย
ใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ 
CIRC มีค่าเท่ากับ 0.6133 และ 0.6482 แสดง
ว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
61.33 และร้อยละ 64.82 ตามลำาดับ ผลการวิจัย
เป็นเช่นนี้เนื่องกระบวนการสร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้เป็นไปอย่างเป็นข้ันตอน ผู้วิจัยได้ศึกษา
เนื้อหา สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
หลักการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี 
ขั้นตอน และองค์ประกอบของการเขียนแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ถูกต้องครบองค์ประกอบ 
(วมิลรตัน ์สนุทรโรจน,์ 2550) ทำาให้ได้แผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะ
สมมากที่สุด รวมถึงการออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สมองเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้
แบบ CIRC เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้
กระบวนการสร้างบรรยากาศที่ดี ทำาให้นักเรียน
มีความสุขต่อการเรียน ส่งเสริมความสนใจความ
ถนัดและความร่วมมือให้กับนักเรียน นักเรียน
ทราบว่าจะต้องทำากิจกรรมอะไร อย่างไร และ
จะมีวิธีวัดและประเมินผลอย่างไร มีการนำาเสนอ

เนื้อหาที่เรียนโดยอาศัยกระบวนการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ด้วยเหตุผล จากนั้นส่งเสริมให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะ การอ่านจับใจความเป็นกลุ่ม 
เพื่อศึกษาค้นคว้า และสร้างผลงาน ด้วยอารมณ์
แห่งความสุนทรีย์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน
ระหว่างกลุ่ม ด้วยกาย วาจา และใจ อันเป็นการ
ฝกึบคุลกิภาพแหง่ความเปน็ผูน้ำาทีด่ ีซึง่เปน็ไปตาม
ทฤษฎีจติวิทยาของ พาฟลอฟ ธอรน์ไดค ์และสกนิ
เนอร์ ที่ว่าด้วยสิ่งเร้าและแรงเสริม สิ่งเร้าคือถ้า
สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกันช่วยเหลือกันคะแนนรวม
ของกลุ่มจะสูง และถ้ากลุ่มใดได้คะแนนสูงสุดจะ
เป็นกลุ่มชนะ นี่คือสิ่งเร้า และกลุ่มที่ชนะจะได้รับ
รางวัลน่ีคอืแรงเสรมิ (วิมลรตัน์ สนุทรโรจน์, 2550) 
นอกจากน้ีการเรียนรู้แบบ CIRC ซึ่งเป็นวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการจัดสภาพ
แวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วม
กนัเปน็กลุม่เลก็ๆ แตล่ะกลุม่ประกอบดว้ยสมาชกิที่
มคีวามรูค้วามสามารถแตกตา่งกนั โดยทีแ่ตล่ะคน
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างแท้จริง และในความ
สำาเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิด
เห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งเป็น
กำาลังใจแก่กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือ
คนที่อ่อนกว่า เพราะความสำาเร็จของแต่ละบุคคล
คือความสำาเร็จของกลุ่ม (สุวิทย์ มูลคำา และอรทัย 
มูลคำา, 2547) 

 นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือแบบ CIRC ยังทำาให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันทำาให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ
ที่จะช่วยให้สมาชิกในกลุ่ม ให้เรียนได้เหมือน
กัน สามารถตอบคำาถามหรือทำาแบบทดสอบได้
เหมือนกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ร่วมกันตั้งไว้ 
ทุกคนในกลุ่มจะพยายามที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน แต่ละคนจะต้องรับผิดชอบต่อตนเองและรับ
ผิดชอบต่อกลุ่มของตนด้วย ดังนั้นอัตราการเรียน
รู้ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียน
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รู้ด้านการอ่านคำาศัพท์และความสามารถในการ
อ่านประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือแบบ CIRC จึงเพิ่มขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มี
อยู่ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษา
ของจุไรวรรณ เสาสูงยาง (2553) พบว่า ดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ดา้นการอา่นภาษาองักฤษ โดยการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน มีค่าเท่ากับ 0.6562 
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของชุลีพร บำารุง
เชื้อ (2553) พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ
วชิาภาษาองักฤษตามแนวคดิโดยใช ้สมองเปน็ฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.72 แสดงว่า 
นกัเรยีนมคีวามกา้วหนา้ในการเรยีนคดิเปน็รอ้ยละ 
72.00 สอดคล้องกับผลการวิจัยของนัยนา จันตา
วงศ์ (2551) พบว่า ได้แผนการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธี CIRC 
ซึ่งสามารถพัฒนา การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษา
อังกฤษของนักเรียนได้ โดยนักเรียนที่ได้รับการ
สอนการอา่น ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละของความตา่ง
ระหวา่งหลงัเรยีนและกอ่นเรยีนอยูท่ี ่31.43% ซึง่สงู
กว่าเกณฑ์ พัฒนาการที่ตั้งไว้ที่ 25% 

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
เรียนโดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้ แบบ
ร่วมมือแบบ CIRC มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่าน 
การเขียน และเจตคติต่อการเรียนหลังเรียนสูง
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อ 1 ผลเป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องจากการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ตามหลักการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานมีความ
หลากหลาย กระตุน้สมองใหค้ดิและเพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน ทำาให้การเรียนรู้เกิดขึ้น
แบบรู้ตัวและแบบไม่รู้ตัวจากประสบการณ์การทำา
ซ้ำาๆ แต่ไม่ซ้ำาซาก จนเกิดเป็นทักษะ ช่วยให้สมอง

เกิดการจดจำา ผู้วิจัยเริ่มต้นจัดกระบวนการเรียนรู้
จากขัน้นำาเขา้สูบ่ทเรยีนดว้ยการเรา้ความสนใจของ
นักเรียนให้เกิดการอยากรู้อยากเรียนตามทฤษฎี
การเรียนรู้อย่างมีความสุข ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
ทฤษฎีการพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย 
ศลิปะ ดนตร ีกฬีา (วิโรจน์ ลกัขณาอดสิรณ,์ 2554) 
โดยผู้วิจัยใช้การเล่านิทานสั้นๆ ให้นักเรียนฟังแล้ว
ตอบคำาถามจากเรื่องที่ฟังว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับใคร 
ทำาอะไร ที่ไหน เมื่อไรอย่างไร และผลที่เกิดขึ้น
เป็นอย่างไร เพื่อกระตุ้นแนวทางในการคิดของ
นักเรยีน ผลการวิจยัพบว่า นักเรยีนทกุคนสามารถ
อ่านออกเขียนได้ ทำาให้เห็นความสำาคัญของสมอง
ทีพ่ฒันาธรรมชาตทิางการเรยีนรู ้เทคนิคการเรยีน
รู้โดยอาศัยแนวคิดพัฒนาการและ การเรียนรู้ของ
สมองเป็นตัวช่วยส่งเสริมและพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาได้ 
(Hoge, 2003) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
วาสนา สวนสีดา (2548: 84-127) พบว่า นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่สอนด้วยวิธีสอนแบบร่วม
มือกันแบบ CIRC มีความสามารถด้านการอ่านสูง
กว่านักเรียนที่สอนอ่านเพื่อการสื่อสาร อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับ 
นารถฤดี สุทัตโต (2550) พบว่า นักเรียนที่ได้รับ
การสอนโดยวิธีโคลซและวิธี CIRC มคีวามสามารถ
ในการอา่นเพือ่ความเขา้ใจภาษาองักฤษกอ่นเรยีน
แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน
โดยการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืแบบ CIRC มผีลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนภาษา
อังกฤษด้านการอ่าน การเขียน หลังเรียนสูงกว่า
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานข้อ 2 
ทัง้นีอ้าจจะเปน็เพราะว่า การจดักจิกรรมการเรยีน
รู้โดยใช้รูปแบบ CIRC เป็นกิจกรรมเหมาะสำาหรับ
วิชาอ่านเขียน และทักษะอื่นทางภาษา สำาหรับชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 6 มีการกระบวนการจัดกิจกรรม
ให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 4 คน ครูแบ่งนักเรียน
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน กลุ่ม
ละ 2 คน จับคู่กัน ครูแยกสอนทีละกลุ่ม ขณะที่
ครูสอนกลุ่มหนึ่ง กลุ่มที่เหลือจะจับคู่ทำากิจกรรม 
เช่น อ่านให้เพื่อนฟัง ทำานายว่าเรื่องที่อ่านจะจบ
อย่างไร เล่าเรื่องย่อให้เพื่อนฟัง ตอบคำาถามท้าย
บท ฝึกจดจำาและสะกดคำา ค้นหาความหมายของ
คำาศัพท์ที่ปรากฏในเรื่อง จากนั้นให้เด็กเก่งและ
เดก็ออ่นจับคู่กนัทำากจิกรรม เชน่การสรปุจดุสำาคญั
ของเรื่อง ฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจ จัดทำาโครงร่าง
ของเรียงความ เขียนเรียงความ และทบทวนเรียง
ความหรอืเรือ่งทีเ่ขียน เพือ่ปิดประกาศหนา้หรอืใน
ห้องเรียน เด็กจะเรียนตามแผนการสอนที่กำาหนด
ให้แล้วฝึกปฏิบัติทดลองสอบก่อนทดสอบจริง เด็ก
จะไม่ทำาการทดสอบจนกว่าทั้งสองจะประเมินกัน
แล้วว่าพร้อมจะสอบ เด็กคู่ใดทำาคะแนนเฉลี่ยทั้ง
การอา่นและการเขียนไดส้งูกวา่เกณฑท์ีค่รกูำาหนด
ได้รับการประกาศชมเชย (Slavin,1995) 

 นอกจากนี้การเรียนรู้แบบ CIRC เป็นรูป
แบบการเรียนการสอนที่นำาการเรียนแบบร่วมมือ
มาใช้กับการอ่านและการเขียนโดยตรง CIRC-
Reading สำาหรับการอ่าน นักเรียนจะได้รับการ
สอนภายในกลุ่มการอ่าน หลังจากนั้นให้นักเรียน
แยกออกเป็นทีม เพื่อทำางานตามกิจกรรมแบบ
ร่วมมือ โดยการจับคู่กันอ่าน การทำานายเรื่อง
ที่อ่าน การสรุปเรื่องให้อีกคนหนึ่งฟัง การเขียน
ตอบคำาถามจากเรื่อง การฝึกสะกดคำาศัพท์ การ
ถอดรหัสและฝึกเรื่องคำาศัพท์ นักเรียนทำางานร่วม
กนัในทมีเพือ่ให้นกัเรยีนสามารถจับใจความสำาคญั
ของเรือ่งทีอ่า่นได ้และไดท้กัษะอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความเข้าใจใน การอ่าน (Slavin, 1995) จึงส่งผล
ให้นักเรียนมีความเข้าใจใน เนื้อหาที่เรียนได้ดีกว่า
การเรียนรู้โดยใช้สมอง เป็นฐาน

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

 1.1 ครูผู้สอนที่จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้กลุ่มร่วมมือควรตั้งคำาถามเพื่อกระตุ้น
ผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดอย่างหลากหลาย
ในการหาคำาตอบ

 1.2 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค CIRC มีขั้นตอนที่เป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นกลุ่ม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกันคิด 
ร่วมกันทำา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยที่นักเรียนได้
มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนอ่อนกว่า ดังนั้นจุด
สำาคัญครูผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้นักเรียนทุกคน
ได้คิด ได้พูด ได้แสดงความคิดเห็นและสรุปความ
คิดของหลายๆ คน ทั้งในกลุ่มของตนเองและกลุ่ม
อื่นๆ มาเป็นของตนเอง

 1.3 การจัดการเรียนรู้แบบ CIRC เป็นรูป
แบบการสอนอ่านและการเขียนที่มีประสิทธิภาพ 
ดังน้ันจึงควรนำาเอาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ดงักลา่วไปประยกุตใ์ชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีน
รูเ้พือ่พฒันาการอา่นและการเขยีน เพือ่ใหน้กัเรยีน
สรา้งความรูแ้ละพฒันาทกัษะการคดิ และมนีสิยัรกั
การอ่านมากยิ่งขึ้น

 2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวิจยัครัง้ตอ่ไป

  2.1 ควรมีการนำาแผนการจัดการผลการ
เรยีนรูแ้บบใชส้มองเปน็ฐานกบัแบบ CIRC ทีผู่วิ้จยั
สร้างขึ้นไปทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียนใน
โรงเรียนอื่น เพื่อจะได้ข้อสรุปในการศึกษาค้นคว้า
ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

  2.2 ควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ แบบใช้สมอง เป็นฐานกับ
แบบ CIRC ในเนื้อหา และในระดับชั้นอื่นๆ

 2.3 ควรนำาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบใช้สมองเป็นฐานกับแบบ CIRC ไปศึกษา
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คน้ควา้ผลทีเ่กีย่วขอ้งดา้นอืน่ เชน่ ทกัษะการเขยีน 
เจตคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความคงทน

ในการเรยีนในหน่วยการเรยีนรูใ้นหลายๆ ระดบัชัน้
ต่อไป 
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วิชาการที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบเชิง
สมมติฐานของภาวะผู้นำาทางวิชาการที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่ง การเรียนรู้ของโรงเรียนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นำาทางวิชาการที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้บริหารและครูผู้สอน จำานวน 534 
คน (จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิจัย พบว่า รูป
แบบสมการโครงสร้างเชิงเส้นของภาวะผู้นำาทางวิชาการที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียน ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบสุดท้ายมีค่าสถิติ ดังนี้ Chi-square 
=146.94,p=0.74, df=159, RMSEA=0.00, GFI=0.98, AGFI=0.96, Standardized RMR = 0.02 และ
ค่า CN = 715.43 โดยองค์ประกอบด้านการสร้างบรรยากาศ มีอิทธิพลรวม ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมากที่สุด มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.52 รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบด้านการ
บรหิารการสอนและการเรียนรู ้องค์ประกอบดา้นการพฒันาตนเองและทมีงาน และองคป์ระกอบดา้นการ
บริหารจัดการ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.46, 0.42 และ 0.23 ตามลำาดับ เมื่อพิจารณาสมการโครงสร้าง พบ
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วา่ องค์ประกอบในรปูแบบ สามารถอธบิายคา่ความแปรปรวนขององคป์ระกอบของการเปน็องคก์ารแหง่
การเรียนรู้ของโรงเรียน ได้ร้อยละ 49.00 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงภายในอีก 
2 ตัว คือ องค์ประกอบด้านการพัฒนาตนเองและทีมงาน และองค์ประกอบด้านการบริหารการสอนและ
การเรียนรู้ ได้ร้อยละ 56.00 เท่ากัน

คำาสำาคัญ: สมการโครงสร้างเชิงเส้น ภาวะผู้นำาทางวิชาการ องค์การแห่งการเรียนรู้

Abstract
 The objectives of this study were:1) to develop and investigate goodness of fit between 

the hypothetical linear structure equation model of instructional leadership which influences 

being a learning organization of schools and the empirical data. 2) to study causal factors of 

instructional leadership which influencing to learning organization of schools. Data from 534 

school administrators and teachers were drawn to use in the study. Statistics were used to 

analyze as percentage, means, standard deviation, factor analysis and path analysis. Findings  

of the study revealed as follows: The linear structure equation model of instructional  

leadership developed by this author which influences being a learning organization of schools, 

has goodness of fit with the empirical data. The last model has statistical values as follows: 

Chi-square = 146.94, p = 0.74, df = 159, RMSEA = 0.00, GFI = 0.98, AGFI = 0.96, Standardized 

RMR = 0.02, and CN = 715.43. In addition, it was found that the component of creating a 

climate had the highest influence value of 0.52. Next below were the component of teaching 

and learning management, self and team development and administration which had influence 

values of 0.46, 0.42 and 0.23 respectively. As the linear structure equation model is considered, 

components in the model are able to explain the variance values of the component of being 

a learning organization of schools with the value of 49.00% criterion and the variance values 

of the other 2 internal latent variables, namely the components of self and team development 

and teaching and learning management with the equal value of 56.00 % criterion.

Keywords: Linear Structure Equation Model, Instructional Leadership, Learning Organization.
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บทนำา
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
และไร้ขอบเขตในทุกๆ ด้านของสังคมโลกปัจจุบัน
ทำาให้ทุกองค์การต้องมีการปรับตัวเพื่อความ
ก้าวหน้าและความอยู่รอด ด้วยการ นำาความรู้
ใหม่ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพตามบริบทอย่างต่อเนื่อง เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ (learning society) ที่เน้น
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้มีทักษะ 
และมีความสามารถในการทำางานได้หลายอย่าง 
สามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นการศึกษาเป็นปัจจัยสำาคัญของการพัฒนาคน
ให้มีคุณภาพ ดังนั้นการจัดการศึกษาจำาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับ
บริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปเพือ่ให้คนเปน็ศนูย์กลางใน
การพฒันาและสรา้งสมดลุของการพฒันาในทกุมติ ิ
จึงเป็นเหตุผลที่คนในสังคมต้องมีการเรียนรู้อย่าง
ตอ่เนื่อง ทัง้ด้านความรู้ ทักษะการทำางานและการ
ดำาเนินชีวิต เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่สำาคัญ องค์การยู
เนสโกได้เนน้ย้ำาถงึการศกึษา เพือ่การพฒันาอยา่ง
ยัง่ยนืใหเ้ป็นวาระของโลกในระยะเวลา 10 ป ี(ค.ศ. 
2005 - 2014) และให้การศึกษาเป็นรากฐานของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน สำาหรับทุกคน ทุกเพศ ทุก
วัย และทุกสถานภาพของการเรียนรู้ เพื่อความ
ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม อาศัยความร่วมมือของ
ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน (สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2554: 8)

 ปจัจบุนัการจัดการศึกษาของประเทศไทย 
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่มีคุณภาพและไม่มี
มาตรฐาน จากข้อมูลแนวโน้มทางด้านการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนมาตรฐานต่างๆ 
ของโรงเรียนจากสถาบันทดสอบแห่งชาติ ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกและรอบสอง 
และผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศโดยสถาบันไอเอ็มดี ได้สรุปผลการ

พฒันาการศกึษาทีผ่า่นมาวา่ชว่ยใหเ้ดก็และเยาวชน 
มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ทำาให้ระดับการ
ศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้น แต่คุณภาพการ
ศึกษายังมีปัญหามาก คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความสามารถใน การแข่งขัน
ทางด้านการศึกษากับนานาประเทศตกต่ำากว่าปีที่
ผ่านมา และตกต่ำาลงเรื่อยๆ(สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2554: 26) สะท้อนให้เห็นวิกฤติ
คุณภาพการศึกษา ที่ปฏิเสธไม่ได้ และอาจส่ง
ผลกระทบรุนแรงต่อคุณภาพชีวิต รวมถึงความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว การ
จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียน
รู้ได้นั้น การบริหารงานวิชาการที่ประเมินจาก
คุณภาพของผู้เรียนในทุกๆ ด้านเป็นสิ่งชี้วัดความ
สำาเรจ็ และคณุภาพของโรงเรยีน เปน็ตวัชีวั้ดความ
สามารถในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน 
บทบาทความเป็นผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียน และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย สอดคล้องแนวคิดของนัก
วิชาการหลายท่านที่กล่าวว่า ภาวะความเป็นผู้นำา
ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมีความสำาคัญ 
และเป็นปัจจัยที่ส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อ
การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียน
รู้ เป็นผู้กล้าคิด กล้าทำาภายใต้ระบบ หรือสภาพ 
การบริหารที่มีทรัพยากรที่ค่อนข้างจำากัด ดังนั้นผู้
บริหารโรงเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นผู้
ทีม่ภีาวะผูน้ำาทางวิชาการทีเ่ขม้แขง็ เปน็ผูจ้ดัการที่
เฉียบแหลม เป็นผู้ประสานชุมชนที่ดี เป็นผู้อำานวย
ความสะดวกที่เชี่ยวชาญ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้าง
ไกล และเป็นผู้ที่ดึงเอาความรู้ ความสามารถ
ของผู้ร่วมงานมาใช้ให้มากที่สุด โดยให้ทุกคนร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจและร่วมกันปฏิบัติงาน สามารถ
นำาแนวคิดของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ของโรงเรียน มาปฏิบัติและหล่อหลอมทำาให้เป็น
วัฒนธรรมการทำางานของโรงเรยีน เพือ่ใหค้ณุภาพ
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ของผูเ้รยีนบรรลตุามวตัถุประสงคข์องหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 7)

 จากปัญหาของคุณภาพการศึกษา ที่เกิด
จากกระบวนการบริหารจัดการดังกล่าวข้างต้น 
ทำาให้ผู้วิจัยมีความสนใจ ที่จะศึกษาถึงภาวะผู้นำา
ทางวิชาการท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน สำาหรับใช้เป็นแนวทางการส่ง
เสริมและสร้างองค์การ แห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
ในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการขยาย
องค์ความรู้ด้าน การบริหารและพัฒนาการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 ผู้วิจัยกำาหนดความมุ่งหมายของการวิจัย
ไว้ ดังนี้

 1. พัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้อง 
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนกับข้อมูล เชิงประจักษ์ 

 2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นำา
ทางวิชาการที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียน

วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causal relationship) โดย
มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของภาวะผู้นำา ทางวิชาการที่ส่ง
ผลตอ่การเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีน 
ซึ่งผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัย 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 
การกำาหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั โดยการศกึษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์
ผูท้รงคณุวฒุ ิและการศกึษาโรงเรยีนตน้แบบปฏริปู
การศกึษา และไดส้รปุเพือ่จดักลุม่ตวัแปรแฝงที่ใช้

ในการวิจัย คือ ตัวแปรแฝงภายนอกประกอบด้วย 
1) การบริหารจัดการ วัดได้จากตัวแปรสังเกต
ได้ 5 ตัว คือ การจัดโครงสร้างองค์การ การ
กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ การ
บริหารการเปลี่ยนแปลง การระดมทรัพยากร 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 2) การสร้าง
บรรยากาศ วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว คือ 
การจูงใจ การประสานงาน การกระจายอำานาจ 
การสรา้งมาตรฐานดา้นวิชาการ และการจดัสภาพ
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตัวแปรแฝงภายใน
ประกอบด้วย1) การพัฒนาตนเองและทีมงาน วัด
ได้จากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว คือ การเป็นแบบ
อย่าง การคิดนอกกรอบ การสื่อสาร การพัฒนา
บุคลากร และการสร้างเครือข่าย 2) การบริหาร
การสอนและการเรยีนรู ้วัดไดจ้ากตวัแปรสงัเกตได ้
4 ตัว คือ การสร้าง พัฒนาและใช้หลักสูตร การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ การยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการนิเทศการ
เรียนการสอน 3) การเป็นองค์การแห่งการเรียน
รู้ของโรงเรียน วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว 
คือ ด้านองค์การ ด้านบุคคล ด้านการเรียนรู้ ด้าน
กระบวนการจดัการ และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ระยะที่ 2 การตรวจสอบความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงเส้นของภาวะผู้นำาทางวิชาการที่ส่งผลต่อการ
เป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีนกบัขอ้มูล
เชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรม LISREL version 
8.72

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียน 442 คน และครูผู้สอน 4,339 คน ที่
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และ 2 
ปีการศึกษา 2555 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียน 267 คน และครูผู้สอน 267 คน ซึ่งได้
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มาโดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายข้ันตอน (multi-stage 
random sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
แบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  
(rating scale) 5 ระดับ จำานวน 95 ข้อ ที่มีค่า 
IOC อยู่ระหว่าง 0.86 - 1.00 มีค่าอำานาจจำาแนก
รายข้อตั้งแต่ 0.28 - 0.74 และมีค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.98

การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา
เพื่อหาค่าร้อยละ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ความโด่ง ใช้
วเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัภาวะผู้นำาทาง
วชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนและการเปน็องคก์าร

แห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียน ส่วนการวิเคราะห์
ความตรงเชิงโครงสร้างและการวิเคราะห์เส้นทาง
อิทธิพลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปและ
โปรแกรม LISREL version 8.72 ผลการวิจัย สรุป
ได้ดังนี้

ผลการวิจัย
 1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงเส้นของภาวะผู้นำาทางวิชาการ ที่ส่งผลต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ผล
การวิเคราะห์ พบว่า รูปแบบมีค่า Chi-square 
=146.94,p=0.74, df=159, RMSEA=0.00, 
GFI=0.98, AGFI=0.96, Standardized RMR = 
0.02 และค่า CN = 715.43 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำาหนดไว ้แสดงวา่ รปูแบบความสมัพนัธโ์ครงสรา้ง
เชิงเส้นของภาวะผู้นำาทางวิชาการที่ส่งผลต่อ การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังภาพประกอบ 1 
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จาํแนกรายขอ้ตั �งแต่ 0.28 - 0.74 และมค่ีาความเชื�อมั �นของแบบสอบถามทั �งฉบบั เท่ากบั 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติเิชงิพรรณนาเพื�อหาค่ารอ้ยละ ในการวเิคราะหข์อ้มลู

เบื�องตน้ของกลุ่มตวัอยา่งเกี�ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม และการวเิคราะห์

ค่าเฉลี�ย ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ ้ความโด่ง ใชว้เิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็

เกี�ยวกบัภาวะผูนํ้าทางวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนและการเป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

ของโรงเรยีน  ส่วนการวเิคราะหค์วามตรงเชงิโครงสรา้งและการวเิคราะหเ์สน้ทางอทิธพิลใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปูและโปรแกรม LISREL version 8.�� ผลการวจิยั สรุปไดด้งันี� 

 

ผลการวิจยั 

 �.  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ของภาวะผูนํ้าทางวชิาการ       

ที�ส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีน ผลการวเิคราะห ์พบวา่ รปูแบบมค่ีา

Chi-square =���.��,p=0.��,  df=���, RMSEA=0.0�,  GFI=�.��,  AGFI=0.96,   

Standardized RMR = 0.02 และค่า CN = 715.43  ซึ�งเป็นไปตามเกณฑท์ี�กาํหนดไว ้ 

แสดงวา่ รปูแบบความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ของภาวะผูนํ้าทางวชิาการที�ส่งผลต่อ     

การเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีน ที�ผูว้จิยัพฒันาขึ�นมคีวามสอดคลอ้งกลมกลนื

กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์ดงัภาพประกอบ 1  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1  รปูแบบความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ของภาวะผูนํ้าทางวชิาการที�สง่ผล     

ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีน 

 

การพฒันา
ตนเองและ

ทมีงาน 

การบรหิาร
จดัการ 

การสรา้ง
บรรยากาศ การบรหิาร

การสอนและ
การเรยีนรู ้

การเป็น
องค์การแหง่
การเรยีนรู้

ของโรงเรยีน 

การจดัโครงสรา้งองค์การ 

การกําหนดวสิยัทศัน์พนัธกจิและ
ยุทธศาสตร์ 

การบรหิารการเปลี�ยนแปลง 

การระดมทรพัยากร 

การประกนัคุณภาพการศกึษา 

การจูงใจ 

การประสานงาน 

การกระจายอาํนาจ 

การสรา้งมาตรฐานด้านวชิาการ 

การจดัสภาพแวดล้อมที�เอ ื�อต่อการ
เรยีนรู ้

การสรา้ง พฒันาและใช้หลกัสูตร การส่งเสรมิการเรยีนรูท้ ี�เน้นผูเ้รยีน
เป็นสําคญั 

การพฒันาผลสมัฤทธิ �ทางการเรยีน การนิเทศการเรยีนการสอน 

การเป็ฯแบบอยา่ง 

ด้านการเรยีนรู้ 

ด้านกระบวนการ
จดัการ 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านบุคคล 

ดานองคการ 
 

การคดินอกกรอบ การสรา้งเครอืขา่ย
สารสนเทศ 

การสื�อสาร การพฒันา
บุคลากร 

0.13 

0.66 

0.14 

0.11 

0.57 

0.15 

0.16 

0.46 
0.20 

ภาพประกอบ 1 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของภาวะผู้นำาทางวิชาการที่ส่งผล
ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
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 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน พบว่า

 2.1 องค์ประกอบของภาวะผู้นำาทาง
วิชาการที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ได้แก่ 1) องค์
ประกอบด้านการบริหารการสอนและ การเรียนรู้ 
มคีา่อทิธพิลมากทีส่ดุเทา่กบั 0.46 2) องคป์ระกอบ
ด้านการพัฒนาตนเองและทมีงาน 3) องคป์ระกอบ
ด้านการสรา้งบรรยากาศ 4) องคป์ระกอบดา้นการ
บริหารจัดการ ซึ่งมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.16, 0.15 
และ 0.11 ตามลำาดับ

 2.2 องค์ประกอบของภาวะผู้นำาทาง
วิชาการที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ได้แก่ องค์ประกอบ
ด้านการบริหารจัดการ มีอิทธิพลทางอ้อมส่งผ่าน
องค์ประกอบด้านการพัฒนาตนเองและทีมงาน มี
ค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.13 นอกจากนี้ ยังส่งผ่านองค์
ประกอบด้านการบริหารการสอนและการเรียนรู้ 
มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.08 รวมมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 
0.21 และองค์ประกอบด้านการสร้างบรรยากาศ 
มีอิทธิพลทางอ้อม ส่งผ่านองค์ประกอบด้านการ
พัฒนาตนเองและทีมงาน มีค่าอิทธิพล เท่ากับ 
0.66 และยังส่งผ่านองค์ประกอบด้านการบริหาร
การสอนและการเรียนรู้ มีค่าอิทธิพล เท่ากับ 0.38 
รวมมีค่าอิทธิพล เท่ากับ 1.04 ส่วนองค์ประกอบ
ด้านการพัฒนาตนเองและทีมงาน มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียน โดยส่งผ่านองค์ประกอบด้านการบริหาร
การสอนและการเรียนรู้ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.57

 เมื่อวิเคราะห์สมการโครงสร้าง พบว่า 
องค์ประกอบในรูปแบบสามารถอธิบายค่าความ
แปรปรวนขององค์ประกอบการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียน ได้ร้อยละ 49.00 และ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝง

ภายในอีก 2 ตัว คือ องค์ประกอบด้านการพัฒนา
ตนเองและทีมงาน องค์ประกอบด้านการบริหาร
การสอนและการเรียนรู้ ได้ถึงร้อยละ 56.00 ทั้ง
สององค์ประกอบ

อภิปรายผล
 1. องค์ประกอบด้านการบริหารการ
สอนและการเรียนรู้ พบว่า มีอิทธิพลทางตรงต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมาก
ที่สุด โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.46 อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาค่าน้ำา
หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้จะเห็นว่า
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว ตัวแปร
ที่มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบเรียงลำาดับจากมาก
ไปหาน้อย คือ 1) การส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้
เรียนเป็นสำาคัญ 2) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 3) การนิเทศการเรียนการสอน และ 4) การ
สร้าง พัฒนาและใช้หลักสูตร ซึ่งมีค่าน้ำาหนักองค์
ประกอบเท่ากับ 0.83, 0.83, 0.78 และ 0.71 ตาม
ลำาดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) อยู่
ระหว่าง 0.58 ถึง 0.66 สอดคล้องกับการศึกษา
ของ สมคิด สร้อยน้ำา (2547:36) ประสิทธิ์ เขียว
ศรีและคณะ (2548: 203-205) สิร์รานี วสุภัทร 
(2551: 254) ที่พบว่า การให้ความสำาคัญในการ
บริหารการสอนและการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบ
หน่ึงที่ช่วยให้โรงเรียนเป็นองค์การแห่งการเรียน
ไดอ้ยา่งยัง่ยนื ทัง้น้ีเพราะการพฒันาโรงเรยีนสูก่าร
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น เป็นวิธีการบริหาร
จดัการคณุภาพการศกึษาเพือ่การสรา้งสรรคค์วาม
รู้ ความสามารถของผู้เรียนให้มีความหลากหลาย 
เป็นการจัดการศึกษาที่จะตอบสนองในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศในการจัดการศึกษาที่ผู้
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บรหิารโรงเรยีนและผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย ตอ้งมคีวาม
รู้ ความเข้าใจในการนำาไปสู่การบริหารหลักสูตร
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นสำาคัญ มีการวดัผลประเมนิ
ผลตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย 
ใช้การวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูง
ขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้มีการนิเทศการเรียนการ
สอนทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียนอย่าง
เป็นกัลยาณมิตร โดยใช้เครื่องมือการนิเทศมี
คุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับภาระงานที่
ต้องการ มีระบบข้อมูลย้อนกลับให้ทราบผลการ
ดำาเนนิงาน เพือ่การพฒันาคณุภาพของผู้เรยีนและ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Hoy & Miskel (2008: 33) ที่เห็นว่า โรงเรียนเป็น
องคก์ารหลกัที่ให้บรกิาร ทีผู่กพนักับเรือ่งการสอน
และการเรียนรู้ เป็นสถานที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ขยายความรู้ ความสามารถได้อย่างสร้างสรรค์ 
(expand capacities to create) และประสบ
ความสำาเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายสุดท้าย 
(ultimate goal) ของโรงเรียน คือการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (student learning) ในบรรดาองค์การ
ประเภทต่างๆ โรงเรียนควรเป็นองค์การแห่ง 
การเรียนรู้ (learning organization) มากกว่า
องค์การประเภทอื่นๆ การพัฒนาโรงเรียน ให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ได้นั้น ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีภาวะผู้นำาทางวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ 
เพื่อการบริหารการสอนและการเรียนรู้ ที่เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อคุณภาพของผู้เรียนมากเป็น
อันดับที่หนึ่ง มีการพัฒนาตนเองและทีมงาน ให้
มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เน้นผลงาน
ดา้นวชิาการควบคูก่บัการฝกึทกัษะ และผลสมัฤทธ์ิ
ของผู้เรียนในสัดส่วนที่เหมาะสม สามารถยืดหยุ่น
ได้ตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง มีการ
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการบริหาร

จัดการแบบมีส่วนร่วม โดยการกำาหนดเป้าหมาย
ของการพฒันาทีช่ดัเจน และยดึมัน่ในวัตถปุระสงค์
ของการจัดการศึกษาเป็นสำาคัญ

 2. องค์ประกอบด้านการพัฒนาตนเอง
และทีมงาน พบว่า มีอิทธิพลทางตรงต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน มีค่าเท่ากับ 
0.16 และมีอิทธิพลทางอ้อมส่งผ่านองค์ประกอบ
ด้านการบริหารการสอนและการเรียนรู้ มีค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0.57 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อพิจารณาค่าน้ำาหนักองค์ประกอบ
ของตัวแปรสังเกตได้ จะเห็นว่ามีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว ตัวแปรที่มีค่าน้ำาหนัก
องค์ประกอบเรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย คือ 
1) การพัฒนาบุคลากร 2) การสร้างเครือข่าย 3) 
การคิดนอกกรอบ 4) การเป็นแบบอย่าง 5) การ
สื่อสาร ซึ่งมีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.84, 
0.75, 0.75, 0.75, และ 0.74 ตามลำาดับ โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) อยู่ระหว่าง 
0.46 ถึง 0.66 สอดคล้องกับสุวพักตร์ เวศม์วิบูลย์ 
(2551: บทคดัยอ่) ที่ไดพ้ฒันารปูแบบ การบรหิาร
องค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาล ผล
การวิจัยพบวา่ ปัจจัยด้าน การพฒันาบุคลากรและ
ทีมงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรยีนรู ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แกว้ ศรี
บุศยกุล (2553: 127) ที่ศึกษารูปแบบการพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
พบว่า ปัจจัยด้านการพัฒนาครูและทีมงาน เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของวิทยาลัยการอาชีพ และสอดคล้องกับสมคิด 
สรอ้ยน้ำา (2547: 74) ที่ไดศ้กึษาการพฒันาตวัแบบ
องค์การแห่งการเรียนรู้ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ปัจจัยทางการ
บริหารที่สามารถพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ คือ ปัจจัย
ด้านการพัฒนาครูและทีมงาน และยังสอดคล้อง
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กบัแนวคิดของ Senge (2006: 7) ทีก่ลา่วสนบัสนนุ
วา่ บคุคลเปน็องค์ประกอบสำาคัญขององค์การแหง่
การเรยีนรู ้ทัง้ทีเ่ปน็เอกบคุคลและเปน็ทมี โดยเน้น
ที่การพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีความชำานาญ
ในระดับพิเศษ ซึ่งการพัฒนาความสามารถของ
บุคคลเป็นพื้นฐานในการพัฒนาองค์การ และเป็น
ปัจจัยสำาคัญท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ทั้งนี้เพราะฐานความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในยุคโลกาภิวัตน์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เวลา ผู้บริหารโรงเรียนที่มีภาวะผู้นำาทางวิชาการ
จะต้องมี การพัฒนาตนเองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้
มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการบริหาร
งานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น
กว่าเดิม ด้วยรูปแบบและวิธีการใหม่ๆ ที่หลาก
หลายอยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถดำาเนินกิจกรรม
ทางวชิาการทีส่นองตอ่เป้าหมาย ตามแนวทางการ
ปฏริปูการศกึษาท่ีกำาหนด โดยการเป็นแบบอยา่งที่
ด ีมมีาตรฐานสงูใน การทำางาน การแสวงหาความ
รูเ้พือ่การพฒันาคณุภาพงานทีด่กีวา่เสมอ สามารถ
เป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษาที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยใช้การสื่อสาร สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้
เครือข่ายทางวิชาการ ในการสร้างวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ของตนเองและทีมงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานวิชาการ และการวิจัยครั้งนี้ยัง
พบว่า องค์ประกอบด้านการพัฒนาตนเองและทีม
งาน มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียน โดยส่งผ่านองค์ประกอบ
ด้านการบริหารการสอนและการเรียนรู้ มีค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0.57 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Ben-
nett and O’Brien (1994: 41-49) ได้ศึกษาพบ
ว่า การพัฒนาบุคคลหรือทีมงานเป็นปัจจัยสำาคัญ 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อความสามารถในการจัดการเรียน
รู้และการเปลี่ยนแปลง องค์การแห่งการเรียนรู้จะ
ต้องหาวิธีการต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกพัฒนา
ตนเองและพัฒนาทีมงานในองค์การ ให้สามารถ

เรยีนรูไ้ด ้ดงันัน้ผูบ้รหิารโรงเรยีนจะตอ้งสนบัสนนุ 
ผู้ร่วมงานให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อ การพัฒนา
ต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากองค์การแห่งการเรียนรู้ ต้อง
ตระหนักถึงความร่วมมือ การแบ่งปัน การทำางาน
เป็นทีม การทำางานแบบเครือข่าย และริเริ่มสิ่ง
ใหม่ๆ เพื่อสร้างการแข่งขันและสร้างพลังร่วม
กันอันจะทำาให้องค์การอยู่รอดและเจริญเติบโต 
ปัจจุบันโรงเรียนในฐานะที่เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ได้ถูกกำาหนดให้มีกลไกของการประกัน
คณุภาพและกำาหนดเปน็ยทุธศาสตรห์น่ึงของความ
สำาเร็จในการบริหารงานโรงเรียน จึงต้องมีการ
พัฒนาตนเองและทีมงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการทำางานที่หลากหลาย

 3. องคป์ระกอบดา้นการสรา้งบรรยากาศ 
พบว่า มีอิทธิพลทางตรงต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียน มีค่าเท่ากับ 0.15 และ
มีอิทธิพลทางอ้อมส่งผ่านองค์ประกอบด้านการ
พัฒนาตนเองและทีมงาน ซ่ึงมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 
0.66 และยังส่งผ่านองค์ประกอบด้านการบริหาร
การสอนและการเรียนรู้ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.38 
เมื่อพิจารณาค่าน้ำาหนักองค์ประกอบของตัวแปร
สังเกตได้จะเห็นว่ามีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ทุกตัว ตัวแปรที่มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบ
เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย คือ 1) การประสาน
งาน 2) การกระจายอำานาจ 3) การจูงใจ 4) การ
สร้างมาตรฐานด้านวิชาการ 5) การจัดสภาพ 
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งมีค่าน้ำาหนักองค์
ประกอบเท่ากับ 0.84, 0.71, 0.68, 0.66 และ 0.63 
ตามลำาดบั โดยมคีา่สมัประสทิธิก์ารพยากรณ ์(R2) 
อยู่ระหว่าง 0.28 ถึง 0.61 สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ สมคิด สร้อยน้ำา (2547:134) จำาเริญ 
จิตรหลัง (2550: 147) และชูเกียรติ บุญกะนันท์ 
(2550: 59) ที่ไดศ้กึษา พบว่าองคป์ระกอบดา้นการ
สร้างบรรยากาศเป็นตัวแปรภายนอกที่มีอิทธิพล
ทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อ
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การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ดรุณี โกเมนเอก  
(2553: 166) ที่ศึกษาพบว่า ปัจจัยบรรยากาศ
องค์การเชิงสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Kaiser (2000: 46-
48) ที่พบว่าปัจจัยด้านบรรยากาศ ปัจจัยด้านการ
จูงใจเป็นปัจจัยที่ส่งผลและมีอิทธิพลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องจากพระราช
บญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 ได้
เน้นให้มีการกระจายอำานาจการบริหารจัดการมา
สู่โรงเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติด้วยการ
ให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล โดยมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติ
ได้มีอิสระ สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้และ
คาดหวังที่จะมีบุคลากรในโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติภารกิจ ที่ได้รับ
มอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนด 
เป็นสิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องสร้างแรงจูงใจ 
และจัดสวัสดิการต่างๆ มีการประสานงาน การก
ระจายอำานาจในการทำางาน เพื่อให้โรงเรียนมี
บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็น
หมู่คณะ เป็นบรรยากาศแห่งการเอ้ืออาทร มี
ความเป็นกัลยาณมิตร ทั้งระหว่างครูผู้สอนกับผู้
เรียน และระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง มีกิจกรรมที่
สร้างสรรค์ให้ได้ใช้ความคิด และจินตนาการมาก
ยิ่งขึ้น ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ นอกจาก
นีจ้ะตอ้งสร้างโรงเรยีนใหเ้ปน็ชมุชนแหง่การเรยีนรู ้
ด้วยการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรยีนท่ีสะอาด รม่รืน่ ปลอดภยัและเอือ้ตอ่ การ
บริหารงานวิชาการ รวมถึงมีบรรยากาศของการ
ทำางานท่ีดีของบุคลากร มีการกระตุ้นการเรียนรู้
ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนตลอดเวลา เพื่อให้
ทุกคนปฏิบัติตนเป็นผู้เรียน อยู่เสมอ และจะเป็น
แรงผลักดันสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ที่ส่งผล

ต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และโรงเรียน
อย่างยั่งยืน ซึ่งบรรยากาศในโรงเรียนแต่ละแห่ง
จะมีลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
โรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ Marquardt 
& Reynolds (1994: 389-409) ที่กล่าวไว้ว่า 
บรรยากาศที่สนับสนุน ส่งเสริมองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ต้องมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติ
งาน ให้สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มเปี่ยม 
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์ยอมรับในความ
แตกต่างที่หลากหลาย ให้ความเป็นอิสระและ
ความเท่าเทียมอย่างเสมอภาค สร้างบรรยากาศ
ที่เป็นประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม โดยมี
ความสมดุลระหว่าง ความต้องการของบุคคลและ
องค์การ 

 4. องคป์ระกอบดา้นการบรหิารจดัการ มี
อทิธพิลทางตรงตอ่ การเปน็องคก์ารแหง่การเรยีน
รูข้องโรงเรยีน มคีา่เทา่กบั 0.11 และมอีทิธพิลทาง
อ้อมส่งผ่านองค์ประกอบด้านการพัฒนาตนเอง
และทีมงาน ซึ่งมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.13 และยัง
ส่งผ่านองค์ประกอบด้านการบริหารการสอนและ
การเรียนรู้ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.08 รวมมีค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0.21 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อพิจารณาค่าน้ำาหนักองค์ประกอบ
ของตัวแปรสังเกตได้ จะเห็นว่ามีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว ตัวแปรที่มีค่าน้ำาหนักองค์
ประกอบเรยีงลำาดบัจากมากไปหานอ้ย คอื 1) การ
บริหารการเปลี่ยนแปลง 2) การระดมทรัพยากร 
3) การกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ 
4) การประกันคุณภาพการศึกษา 5) การจัด
โครงสร้างองค์การ ซ่ึงมีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.81, 0.67, 0.62, 0.55 และ 0.42 ตาม
ลำาดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) อยู่
ระหว่าง 0.30 ถงึ 0.59 สอดคลอ้งกบั ชเูกยีรต ิบญุ
กะนันท ์(2550: 59) ที่ไดศ้กึษาพบว่า องคป์ระกอบ
ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน เป็นตัวแปร
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ภายนอก (exogenous variables) ที่มีอิทธิพล
ทางตรงและทางอ้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ดรุณี โกเมนเอก (2553: 166) และแก้ว ศรีบุศ
ยกุล (2553: 127) ที่พบว่า ปัจจัยด้านโครงสร้าง
องคก์ารทีเ่หมาะสมและด้านวสิยัทัศน ์พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ มีอิทธิพลทั้งทางตรง ทางอ้อมและ
อิทธิพลรวม ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารจัดการโรงเรียน เป็นการ
กำาหนดบทบาทหน้าที่ ภาระงานตามโครงสร้าง
การบริหาร งานที่ชัดเจน มีการกำาหนดเป้าหมาย
ของการทำางานแบบบูรณาการ ยืดหยุ่น เพื่อให้
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการวางแผนการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษามาใช้เพื่อการบริหารงาน
วิชาการตามหลักการบริหารจัดการที่ดีและใช้การ
ประกนัคณุภาพการศกึษา เพือ่ใหเ้กดิคณุภาพของ
โรงเรียน และคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กำาหนด นอกจากนี้ยังพบว่าองค์
ประกอบด้านการบริหารจัดการมีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
โดยสง่ผา่นองคป์ระกอบดา้นการพฒันาตนเองและ
ทมีงาน มคีา่อทิธพิลเทา่กบั 0.13 สอดคลอ้งกบังาน
วิจัยของจำาเริญ จิตรหลัง (2550:154-155) ที่พบ
ว่า ปัจจัยภาวะผู้นำาแห่งการเรียนรู้ มีอิทธิพลทาง
ตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวม ต่อความ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จงัหวดัภาคใต ้โดยสง่ผ่านปัจจัยความสามารถของ
บคุลากร และการวจิยัครัง้นีย้งัพบวา่ องคป์ระกอบ
ด้านการบริหารจัดการ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยส่ง
ผ่านองค์ประกอบด้านการบริหาร การสอนและ
การเรียนรู้อีกด้วย โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.08 
ทั้งนี้เพราะ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนนั้น นอกจากจะมีการบริหารจัดการที่

ชัดเจนแล้ว ผู้บริหารโรงเรียน จะต้องมีการพัฒนา
ตนเองและทีมงานทุกคนในโรงเรียนให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อการบริหารการสอนและ
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์   

 1. ผลการวิจัยพบว่า รปูแบบความสมัพนัธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของภาวะผู้นำา ทางวิชาการที่ส่ง
ผลตอ่การเปน็องคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีน 
ที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นำา
ทางวิชาการที่ส่งผล ต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน เรียงตามค่าอิทธิพลทางตรง
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ องค์ประกอบด้านการ
บริหารการสอนและการเรียนรู้ องค์ประกอบด้าน
การพัฒนาตนเองและทีมงาน องค์ประกอบด้าน
การสร้างบรรยากาศ และองค์ประกอบด้านการ
บริหารจัดการ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียน จึงควรมี
กระบวนการ แนวทางหรือกลไกการดำาเนินงาน
เกี่ยวกับ การใช้และการพัฒนาองค์ประกอบภาวะ
ผูน้ำาทางวิชาการ เพือ่นำาไปสูก่ารปฏิบตัใิหโ้รงเรยีน
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบแบบ
องค์รวม เน่ืองจากการพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
องค์การแห่ง การเรียนรู้นั้น ผู้บริหารโรงเรียนจะ
ตอ้งใช ้และพฒันาภาวะผูน้ำาทางวิชาการใหเ้หมาะ
สมกบับรบิทของแตล่ะโรงเรยีนไปพรอ้มกนัในทกุๆ 
ดา้น และมกีารดำาเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง เพราะผล
การวิจัย พบว่า ทกุองคป์ระกอบมอิีทธิพลรวม ทีส่ง่
ผลตอ่การเปน็องคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ แสดงว่า รูปแบบการ
วิจัยมีความเชื่อถือ และสามารถนำาไปใช้เป็นก
รอบแนวทางวางแผนพฒันาภาวะผูน้ำาทางวิชาการ
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ของผู้บริหารโรงเรียน เพื่อการพัฒนาโรงเรียน
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของทุกโรงเรียนใน
ประเทศไทยได้ อย่างไรก็ตามการดำาเนินงานภาย
ใตเ้งือ่นไขของทรพัยากรทางการศกึษาทีม่อียูอ่ยา่ง
จำากดั จะเปน็สิง่ท้าทายความสามารถของผู้บรหิาร
โรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดลำาดับความ
สำาคัญของการดำาเนินงานอย่างเหมาะสมโดยให้
ความสำาคัญต่อองค์ประกอบที่มีอิทธิพลทางตรง
มากเป็นอันดับที่หนึ่ง จากผลการวิจัยนี้ ผู้บริหาร
ระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความ
สำาคัญและกำาหนดนโยบายเป้าหมาย แผนงาน ที่
ชัดเจนในการดำาเนินงานบริหารการศึกษา มีการ
นิเทศติดตามเพื่อประเมินผลตามปฏิทินกำาหนด 
และควรสง่เสรมิใหม้เีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้ผลงาน
ที่เป็นเลิศด้านการบริหารการสอนและการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 2. ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบด้าน
การสร้างบรรยากาศมีอิทธิพลรวม และอิทธิพล
ทางอ้อม ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียน มากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน จึงควรส่งเสริมให้
มีการสร้างบรรยากาศ ที่เป็นวัฒนธรรมการเรียน
รู้ แบบเปิดเผย (open culture) ให้เกิดขึ้นในตัว
บุคคล มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อกิจกรรม
การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอื่นๆ ทำาให้

โรงเรียน เป็นองค์การที่มีการปรับตัว และเรียน
รู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา สำาหรับผู้บริหารระดับ
สูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการกระจายอำา
นาจแบบเบด็เสรจ็ ให้กบัโรงเรยีน ซึง่เปน็หน่วยงาน 
ระดบัปฏิบตัใิหม้ากทีส่ดุ จดัสรรทรพัยากรทางการ
ศกึษา อยา่งเสมอภาคเพือ่ใหม้กีารสรา้งบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ในทุกๆ โรงเรียน

 ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของภาวะผู้นำา ทางวิชาการที่ส่ง
ผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาน
ศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่นเพื่อจะได้องค์ความรู้ที่
เป็นภาพรวม สำาหรับใช้เป็นแนวทาง เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิผล 

 2. ควรทำาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research) การ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
หรือการวิจัยทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory 
Study) เพื่อสร้างรูปแบบจากผลการวิจัยเชิง
คุณภาพ เปรียบเทียบกับรูปแบบเชิงทฤษฎี โดย
อาจนำาเอาผลของการวิจยัครัง้น้ี ไปใชเ้ปน็แนวทาง
ดำาเนินการวิจยัเกีย่วกบัภาวะผูน้ำาทางวิชาการ หรอื
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไป
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The Relationship between Academic Administration Factors 
and Internal Quality Assurance of the District Non-Formal 
and Informal Education Center in Upper Northern Thailand

พวงเพ็ญ จันมะโน1, จินตนา จันทร์เจริญ2, วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์3

Poungpen Janmano1, Jintana Chanjarain2, Weeraphan Siririth3

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการและการดำาเนิน
งานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอในเขตภาค
เหนือตอนบน 2) เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัทางการบรหิารวิชาการและการดำาเนนิงานประกนั
คุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอในเขตภาคเหนือตอนบน 
และ3) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการกับการยกระดับการดำาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอในเขตภาคเหนือ
ตอนบนประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร และหัวหน้างานประกันคุณภาพของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอในเขตภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2555จำานวน 224 
คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร และหัวหน้างานประกันคุณภาพของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอในเขตภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2555 ที่สมัครใจตอบ
แบบสอบถามจำานวน 205 คน เครือ่งมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูเปน็แบบสอบถาม มาตราสว่นประมาณ
ค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการ ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88 และการดำาเนิน
งานประกนัคณุภาพภายใน คา่ความเชือ่มัน่ เทา่กบั 0.66 และทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.88 สถติทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงราย
2 อาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงราย
3 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
1 M.Ed. Candidate in Education Administration, Faculty of Graduate Studies, Chiangrai College
2 Lecturer, Department of Education Administration Faculty of Graduate Studies, Chiangrai College
3 Lecturer, Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Chiangrai College
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แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)

 ผลการวจัิยพบวา่ 1) ปัจจัยทางการบรหิารงานวิชาการและการดำาเนนิงานประกนัคณุภาพภายใน

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.11 และ 4.42 ตามลำาดับ) 2) ปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการกับการ
ดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในมีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก 3) ควรได้รับการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 2 ด้าน คือ เงินงบ
ประมาณ และด้านการจัดการ

คำาสำาคัญ: ปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการ, การดำาเนินงานประกันคุณภาพภายใน

Abstract
 This research was aimed to 1) study the level of academic administration factors and 
the internal quality assurance of the district non-formal and informal education center in 
upper northern Thailand 2) study the relationship between academic administration factors 
and the internal quality assurance of the district non-formal and informal education center in 
upper northern Thailand and 3) find the way to develop academic administration factors and 
increase of the internal quality assurance of the district non-formal and informal education 
center in upper northern Thailand. The sample population included 224 administrators and 
leaders of the internal quality assurance of the district non-formal and informal education 
center in upper northern Thailand in academic year 2012. The purposive samples included 
205 administrators and leaders of the internal quality assurance of the district non-formal and 
informal education center in upper northern Thailand in academic year 2012. The instrument 
for data collection was used the rating scale questionnaire including academic administration 
factors, and internal quality assurance with the reliability of 0.88, 0.66 and 0.88 respectively. 
Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson’s product moment correlation 
coefficient.

 The results show that: 1) academic administration factors and internal quality  

assurance in overall and each dimension were at the high level (  = 4.11 and 4.42) 2) The 
relationship between academic administration factors and internal quality assurance was 
positively statistically significant (p<0.01) at the high level, and 3) there were 2 ways to  
develop the academic administration factors of the district non-formal and informal education 
center in upper northern Thailand including budget and management.

Keywords: the academic administration factors, the internal quality assurance
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บทนำา
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
39 ได้กำาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ กระจาย
อำานาจการบริหาร การจัดการศึกษาไปยังสถาน
ศึกษา ดังนั้นงานบริหารสถานศึกษาภายหลังการ
ปฏิรูปการศึกษาจึงมี 4 ด้าน คือ วิชาการ งบ
ประมาณ บรหิารบคุคล และบรหิารท่ัวไป ซึง่ถอืว่า
งานวชิาการเปน็งานหลกัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา
คุณภาพของผู้เรียน ผู้บริหารต้องให้ความสำาคัญ
เป็นอันดับแรก ส่วนงานอื่นเป็นการสนับสนุนให้
งานวชิาการดำาเนนิไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (สถติ
ชัย วรานนท์วนิช, 2553: 144-145) และมาตรา 
48,49 ท่ีกำาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถาน
ศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ในการพัฒนา
คณุภาพของสถานศกึษา เพือ่บง่บอกใหส้งัคมทราบ
ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้มาตรฐาน
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการ
ทำางานที่มีเป้าหมายและแผนการดำาเนินงานที่
ชัดเจนดังน้ันการดำาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาทำาให้เกิดความเชื่อมั่นว่าสถาน
ศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
นักเรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้ซึ่ง
กระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษาจะ
มีความสัมพันธ์กับงานด้านวิชาการอย่างมากโดย
การบริหารงานวิชาการถือเป็นหัวใจสำาคัญในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา เนื่องจากภารกิจ
หลักของสถานศึกษาคือการจัดการเรียนการสอน 
และให้บริการทางวิชาการ ผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิภาพเพียงใดขึ้น
อยู่กับประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการเพื่อ
อำานวยให้ครูและนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน โดยสำานักงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
เชียงราย ประจำาปีงบประมาณ 2554 ได้ทำาการ
ประเมินคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ จำานวน 
10 แห่ง พบว่า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ 5 ใน 10 แห่ง มีผลการ
ประเมินภายในของสถานศึกษาในส่วนมาตรฐาน
ที่ 2 เรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ 
มีระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จากปัญหา
ข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะหัวหน้าฝ่ายการศึกษาตาม
อัธยาศัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิชาการของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำาเภอเวียงชัย มีหน้าที่ในการสนับสนุนการเรียน
การสอนให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมีระดับคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์ดีจึงตระหนักถึงความจำาเป็นของการ
ศึกษาถึงปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการกับการ
ดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การ
ศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยัอำาเภอ
ในเขตภาคเหนือตอนบนเพื่อยกระดับคุณภาพใน
มาตรฐานที่ 2 ให้มีระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 
และดีมาก เพื่อพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
คณุภาพการศกึษาและเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่น
รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามที่กำาหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

 ด้วยเหตุผลนี้ผู้ วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาว่า ปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการ และ
การดำาเนินงานประกันคุณภายภายในของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำาเภอ ในเขตภาคเหนือตอนบน อยู่ในระดับใด 
และความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัทางการบรหิารงาน
วิชาการกับการดำาเนินงานประกันคุณภายภายใน
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำาเภอ ในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อจะ
ได้นำาผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 162 ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ทัดเทียมกับ
มาตรฐานการศกึษาระดบัชาตทิีส่ง่ผลตอ่การปฏริปู
การศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการบริหารงาน
วชิาการและการดำาเนนิงานประกันคณุภาพภายใน

 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ทางการบริหารงานวิชาการกับการดำาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน

 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการ
บรหิารงานวชิาการกับการยกระดับการดำาเนนิงาน
ประกันคุณภาพภายใน

สมมุติฐานการวิจัย
 ปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการกับการ
ดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในมีความสัมพันธ์
กันในทางบวก

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหาร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำาเภอในเขตภาคเหนือตอนบน และ
หวัหนา้งานประกนัคณุภาพของศนูยก์ารศกึษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอำาเภอในเขตภาค
เหนอืตอนบน จำานวน 9 จงัหวดัคอืจงัหวดั อตุรดติถ ์
แพร่ น่าน พะเยา ลำาปาง ลำาพูน เชียงใหม่ 
เชียงรายและแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษา จำานวน 112 คน หัวหน้างานประกัน
คุณภาพ 112 คน รวม 224 คน กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอในเขต
ภาคเหนอืตอนบน และหวัหนา้งานประกนัคณุภาพ
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำาเภอในเขตภาคเหนือตอนบน ที่สมัคร
ใจตอบแบบสอบถาม จำานวน 205 คน จำาแนกเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 102 คน หัวหน้างาน
ประกันคุณภาพ จำานวน 103 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำานวน 1 ฉบับแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นข้อคำาถาม
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอน
ที่ 2 เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร
งานวิชาการของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอในเขตภาคเหนือ
ตอนบนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จำานวน 32 ข้อ ตอนที่ 3 เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับ
การดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำาเภอในเขตภาคเหนอืตอนบนเปน็แบบมาตราสว่น
ประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 11 ข้อ ข้อคำาถามใน
แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้
คำาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Congruence: 
IOC) ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามตอนที่ 2 เท่ากับ 0.88 และตอนที่ 3 
เท่ากับ 0.66 และทั้งฉบับเท่ากับ 0.88

 การเก็บรวบรวม

 เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากประชากรและกลุม่
ตัวอย่าง ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

 1. ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิต
วิทยาลัย วิทยาลัยเชียงรายในการทำาหนังสือและ
แนะนำาตัวผู้วิจัย ถึงผู้บริหารศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอในเขต
ภาคเหนือตอนบน เพือ่ขอความอนุเคราะห์ผูบ้รหิาร 
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และหวัหนา้งานประกนัคณุภาพ ทีเ่ปน็กลุม่ตวัอยา่ง
ตอบแบบสอบถามโดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถามด้วย
ตนเอง จำานวน 224 ฉบับ พร้อมได้กำาหนดวันส่ง
คืน

 2 .  ผู้ วิ จั ยดำ า เนิ นการ เก็ บรวบรวม
แบบสอบถามจากศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์

 3. รวบรวมแบบสอบถามที่ ได้รับคืน
ทั้งหมด จำานวน 205 ฉบับ มาตรวจความสมบูรณ์
ของขอ้มลู แบบสอบถามมคีวามสมบรูณ ์205 ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 100.00

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์ภาพรวมของสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)

 2. วิเคราะห์การบริหารงานวิชาการ และ
การดำาเนนิงานประกนัคณุภาพภายในของศนูยก์าร
ศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอำาเภอ
ในเขตภาคเหนือตอนบนโดยการวิเคราะห์หาค่า
เฉลีย่ ( ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ตาม
เกณฑ์มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของบุญชม 

ศรีสะอาด (2545:103)

 3. ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารงานวิชาการกับการดำาเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s product  
moment correlation: r

xy
)

ผลการวิจัย
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากที่สุด 
122 คน (ร้อยละ 59.50) มีอายุในช่วง 51 ปีขึ้น
ไป จำานวน 75 คน (ร้อยละ 36.60) มีตำาแหน่ง
เป็นหัวหน้างานประกันคุณภาพ จำานวน 103 
คน (ร้อยละ 50.20) มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี จำานวน103 คน (ร้อยละ 50.20) และมี
ประสบการณ์การทำางานอยู่ในช่วง 11- 20 ปี 
จำานวน 71คน (ร้อยละ 34.60)

 2. ปจัจยัทางการบรหิารงานวิชาการ และ
การดำาเนินงานประกนัคณุภาพภายในของศนูยก์าร
ศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยัอำาเภอ
ในเขตภาคเหนือตอนบน (ตาราง 1)

ตาราง 1 คา่เฉลีย่ ( ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปจัจยัการบรหิารงานวิชาการ และการ

ดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อำาเภอในเขตภาคเหนือตอนบน จำาแนกตามรายด้าน (n = 205)

 ตัวแปร   S.D. ระดับ
ปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการ 4.11 0.39 มาก
 บุคลากร 4.17 0.44 มาก
 เงินงบประมาณ 3.92 0.49 มาก
 วัสดุอุปกรณ์ 4.15 0.46 มาก

 การจัดการ 4.15 0.47 มาก

การดำาเนินงานประกันคุณภาพภายใน 4.42 0.46 มาก
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 จากตาราง 1 พบว่าปัจจัยทางการบริหาร

งานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.11, 
S.D. = 0.39) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน

บุคลากร (  = 4.17, S.D. = 0.44) และด้านที่มีค่า

เฉลี่ยต่ำาสุด คือ ด้านเงินงบประมาณ (  = 3.92, 
S.D. = 0.49) ส่วนการดำาเนินงานประกันคุณภาพ

ภายใน อยู่ในระดับมาก (  = 4.42, S.D. = 0.46)

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการ
บริหารงานวิชาการกับการดำาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอในเขตภาคเหนือ 
ตอนบน (ตาราง 2)

ตาราง 2 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัทางการบรหิารงานวิชาการกบัการดำาเนินงานประกนั

คุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอในเขตภาค

เหนือตอนบน (n=205)

 ปัจจัย   การดำาเนินงานประกันคุณภาพภายใน  ระดับ
   r

xy
 p

ปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการ 0.741 0.000* มาก
 บุคลากร  0.662 0.000* มาก
 เงินงบประมาณ 0.500 0.000* ปานกลาง
 วัสดุอุปกรณ์ 0.546 0.000* ปานกลาง

 การจัดการ 0.710 0.000* มาก
* มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 จากตาราง 2 พบว่าปัจจัยทางการบริหาร
งานวิชาการกับการดำาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอัธยาศัยอำาเภอในเขตภาคเหนือตอนบนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากกับการดำาเนิน
งานประกันคุณภาพภายใน อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (r

xy
 = 0.741, p = 0.000) และ

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความสัมพันธ์อยู่
ในระดับมาก 2 ด้าน และ ระดับปานกลาง 2 ด้าน 
ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ด้านการจัดการ  
(r

xy
 = 0.710, p = 0.000) และด้านทีมี่ความสมัพนัธ์

ต่ำาสุด คือ ด้านเงินงบประมาณ (r
xy
 = 0.500,  

p = 0.000)

อภิปรายผล
 1. ปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการ
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำาเภอ ในเขตภาคเหนือตอนบน ทั้ง 4 
ด้าน พบว่าโดยภาพรวมในแต่ละปัจจัยทางการ
บริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
เรียงตามลำาดับจากมากไปน้อย คือ ด้านบุคลากร 

(  = 4.17,S.D. = 0.44) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (  = 

4.15,S.D. = 0.46) ด้านการจัดการ (  = 4.15,S.D. 



Journal of Education, Mahasarakham University 165 Volume 7 Number 3 July - September 2013

= 0.47) และด้านเงินงบประมาณ (  = 3.92, S.D. 
= 0.49) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอำาเภอในเขตภาค
เหนือตอนบน มีการบริหารจัดการตามขอบข่าย
และกิจกรรมการบริหารและจัดการสถานศึกษา
ที่เป็นนิติบุคคล มุ่งให้การกระจายอำานาจในการ
บรหิารจดัการ ซึง่ทำาใหก้ารบรหิารงานดา้นวชิาการ
มคีวามคลอ่งตวั มอีสิระ บรหิารโดยใชส้ถานศกึษา
เป็นฐาน ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานและความเข้ม
แข็งให้กับสถานศึกษาและสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน สถานศึกษาชุมชนและท้อง
ถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์ทิพย์ สินธุ
วงษานนท์ (2552: 87-89) ได้วิจัยปัจจัยที่สัมพันธ์
กบัการบรหิารงานวชิาการของผู้บรหิารสถานศกึษา
สังกัดสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ในเขตภาคกลาง พบว่า 
ปัจจัยการทำางานที่มีความสัมพันธ์คือ ด้านการ
บริหารจัดการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบคุลากร และ
ดา้นสือ่วสัดอุปุกรณ ์และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
พนัส ด้วงเอก สุนทร โคตรบรรเทา และปรานีพัน 
จารุวัฒนพันธ์ (2555: 68-84) ที่ว่าผู้บริหารสถาน
ศึกษาควรปฏิบัติการบริหารงานวิชาการใน 3 ด้าน 
คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการ
เรียนการสอน ด้านการวัดผลประเมินผล และ
การเทียบโอนผลการเรยีน และมีข้อเสนอแนะใหผู้้
บรหิารสถานศกึษาจัดครชูัน้เรยีนตามความรูค้วาม
สามารถของครผููส้อน และควรใหค้รจูดัทำางานวิจยั
และส่งเสริมการจัดทำาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนการสอน

 2. สภาพการดำาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอัธยาศัยอำาเภอในเขตภาคเหนือตอนบน พบ
ว่าในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (  = 4.42, S.D. = 0.46) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอำาเภอในเขตภาคเหนือตอนบน ได้รับ
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ
สอง จากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศกึษา (องคก์รมหาชน) ทกุแหง่ ทำาให้
ครู บุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีทัศนคติที่ดี ร่วม
คิดร่วมกันตรวจสอบและร่วมกันแก้ไขปรับปรุง มี
กระบวนการทำางานใหค้ำาปรกึษาแนะนำาซึง่กนัและ
กัน การประชาสัมพันธ์ผลการดำาเนินงานทำาให้
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจ และเกิดความมั่นใจใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัราภรณ ์ชุม่เมอืงปกั 
(2553: 85-88) ได้วิจัยการพัฒนาการดำาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศยั จังหวัดนครราชสมีา พบว่า การใชก้ลยทุธ์
การประชุมแบบมีส่วนร่วม และการปรับรื้อระบบ 
ทำาให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดำาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
เพิ่มขึ้น ทุกคนแสดงความคิดเห็นซักถามทำาความ
เข้าใจ ข้อสงสัย ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งที่
ทุกคนมุ่งหวังที่จะทำาให้มีการพัฒนาเลือกประเด็น
พัฒนา วิเคราะห์ผลกระทบ แสวงหาผู้รับผิด
ชอบ พร้อมที่จะร่วมมือพัฒนาระบบการทำางาน
ให้ดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติภรณ์  
ปะติเพนัง ชัยยุทธศิริสุทธ์ิ และชวลิต ชูกำาแพง 
(2552: 47-57) ที่ว่า ผู้บริหารควรต้องเตรียม
ความพรอ้มของบคุลากร มกีารแตง่ตัง้คณะทำางาน 
สรา้งความตระหนักและพฒันาทกัษะบคุลากร การ
ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนาเกี่ยวกับการ
ดำาเนินงานประกันคุณภาพภายใน

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการ
บริหารงานวิชาการกับการดำาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอในเขตภาค
เหนือตอนบนมีความสัมพันธ์กันในทางบวกและ
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มีความสัมพันธ์กันในระดับมาก (r
xy
 = 0.741,  

p = 0.000) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอใน
เขตภาคเหนือตอนบนให้ความสำาคัญอย่างมากกับ
ปัจจัยการบริหารงานวิชาการทั้ง 4 ด้าน เพราะ
ถือว่างานบริหารวิชาการเป็นงานหลักของสถาน
ศึกษา ผูบ้ริหารมีสว่นสำาคญัอยา่งย่ิงในการบรหิาร
งานวิชาการ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นพลเมืองที่ดี เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณภาพเหมาะสม ตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียนซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่
เป็นกลไกที่สำาคัญท่ีช่วยให้การจัดการศึกษาของ
สถานศกึษาเปน็ไปอยา่งมคีณุภาพ โดยสถานศกึษา
ต้องกำาหนดมาตรฐานการศึกษาเป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาท่ีชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐานการ
ศึกษาชาติ แล้วดำาเนินจัดการศึกษาให้สามารถ
สร้างความมั่นใจว่าผู้เรียนจะมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานทีก่ำาหนดไวซ้ึง่สอดคลอ้งกับงานวจัิยของ 
วรรษวรรณ บันลือฤทธิ์ (2553: 164-167) ได้วิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่ผลต่อการดำาเนิน
งานประกันคุณภาพภายใน คือ ด้านโครงสร้าง
องค์กร ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ
อปุกรณ ์และดา้นสภาพทางกายภาพ สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ จิราภา วิชาชาญ (2550: 104-106) 
พบว่าปัจจัยการบริหารด้านการกำาหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและฝึกอบรมส่งผลต่อการควบคุม
คุณภาพการศึกษา ด้านแรงจูงใจส่งผลต่อการ
ตรวจสอบทบทวนคณุภาพการศกึษา และดา้นการ
ติดต่อสื่อสารส่งผลต่อการประเมินคุณภาพการ
ศกึษา และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจรญู เคหา 
(2554: 119-135) พบวา่ คณุลกัษณะทีส่ำาคญัของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาคอื ความเปน็ผูน้ำาทางวชิาการ 

และความรูค้วามสามารถทางการบรหิาร สง่ผลตอ่
การประกันคุณภาพภายในทางด้านผู้เรียน

ข้อเสนอแนะ
 1.ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจยัไปใช้

 จากการศกึษาวิจยัในครัง้น้ี ผูวิ้จยัขอเสนอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำาไปใช้ประโยชน์ดังนี้

 1.1 ปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการ  
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายงานบริหาร
วิชาการ ควรส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการให้แก่
บุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในงานวิชาการ โดยการประสานขอความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นที่มีความ
รู้ในเรื่องการบริหารวิชาการเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร คุณภาพของการ
จัดการศึกษา ของสถานศึกษา ในปัจจัยด้านงบ
ประมาณจากการวิจัยพบว่าสถานศึกษาได้รับงบ
ประมาณสนับสนุนจากชุมชน หรือหน่วยงานอื่น
ในการบริหารงานวิชาการมีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลางน้ัน สถานศึกษาควรมีการจัดทำา
แผนที่ชัดเจนในการขอสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดส่งแผนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทันเข้าวาระการ
ประชุมในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำา
ปีในแต่ละปี ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้น องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีนา้ทีส่นบัสนนุงบประมาณ
ให้แก่สถานศึกษาในเขตรับผิดชอบ

 1.2 สภาพการดำาเนนิงานประกนัคณุภาพ
ภายในของศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอัธยาศยัอำาเภอในเขตภาคเหนือตอนบน สถาน
ศกึษาควรมกีารพฒันาคณุภาพ การตดิตาม ตรวจ
สอบ ทบทวนและประเมินอย่างต่อเนื่องและสถาน
ศึกษาควรมีผู้มีรับผิดชอบงานระบบสารสนเทศที่
ชดัเจนและเปน็บคุคลทีม่คีวามรูใ้นเรือ่งสารสนเทศ
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เป็นอย่างดีเพื่อการจัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่ครอบคลุมทุกภารกิจ สะดวกต่อการใช้งานและ
มีข้อมูลสารสนเทศบริการให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
สืบค้นข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีความถูกต้อง

 1.3 จากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ
บริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพภายใน
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอำาเภอในเขตภาคเหนอืตอนบน ควรไดร้บั
การพฒันาปจัจยัทางการบรหิารงานวชิาการในดา้น 
เงินงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นทำาให้ มี
การผลการดำาเนินงานการประกันคุณภายภายใน
ระดับที่มากขึ้น

 2. ข้อเสนอแนะสำาหรับวิจัยในครั้งต่อไป

 ควรศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรม
การบริหาร ปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการกับ
การดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำาเภอในเขตภาคเหนือตอนบนในด้านอื่นๆ เช่น 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมความซื่อสัตย์ เนื่องจาก
บรบิทในการบรหิารจดัการของศนูยก์ารศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอแตกต่าง
จากโรงเรยีนขัน้พืน้ฐานทีส่งักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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คำาแนะนำาสำาหรับผู้นิพนธ์

 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวารสารวิชาการสาขาวิชาทางการศึกษา 
พมิพเ์ผยแพรผ่ลงานในรูปแบบบทความวจิัย บทความวทิยานิพนธ ์บทความวจิารณห์นังสอื และบทความ
ทัว่ไปทางการศึกษา บทความท่ีได้รบัการพิจารณาพมิพเ์ผยแพร่ในวารสารจะตอ้งมสีาระน่าสนใจ เปน็งาน
ทบทวนความรู้เดิมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เป็นบทความที่
ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ใดๆ บทความอาจได้รับการปรับปรุงตามที่กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการเห็น
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บทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์ 
 ประกอบด้วยหัวข้อและจัดเรียงลำาดับ ดังนี้ 
 1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2. ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 3. บทคัดย่อภาษาไทย 
 4. คำาสำาคัญภาษาไทย 
 5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 6. คำาสำาคัญภาษาอังกฤษ (Keyword) 
  (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 400 คำา) 
 7. บทนำา 
 8. วัตถุประสงค์ 
 9. สมมติฐาน (ถ้ามี) 
 10. วิธีการวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร เครื่องมือ การดำาเนินการวิจัย
  หรือการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล) 
 11. ผลการวิจัย 
 12. อภิปรายผล 
 13. ข้อเสนอแนะ 
 14. เอกสารอ้างอิง 

บทความทั่วไป
 ประกอบด้วยหัวข้อและจัดเรียงลำาดับ ดังนี้ 
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 3. บทคัดย่อภาษาไทย
 4. คำาสำาคัญภาษาไทย 
 5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 6. คำาสำาคัญภาษาอังกฤษ (Keyword) 
  (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 400 คำา) 
 7. บทนำา
 8. เนื้อหา 
 9. บทสรุป
 10. เอกสารอ้างอิง 
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มหาสารคาม. 
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Cooper, J., Mirabile, R., & Scher, S. J. (2005). Actions and attitudes: The theory of cognitive 
dissonance. In T. C. Brock & M. C. Green (Eds.), Persuasion: Psychological insights 
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รัฐพงศ์ ศิริสานนท์. (25 กุมภาพันธ์ 2548). องค์ประกอบของความสำาเร็จ. มติชน, หน้า 22. 
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6. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (3 ธันวาคม 2548). ธนาคารหลักสูตร. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2550, 
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Wollman, N. (1999, November 12). Influencing attitudes and behaviors for social change.  
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