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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นี ้เปน็การวจัิยและพัฒนา มวีตัถปุระสงคข์องการวิจยัเพือ่ 1) พฒันาโมดลูการเรียนรู ้ 

เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนยุทธ์ด้านการศึกษา สำาหรับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
กำาหนด 80/80 2) ประเมินคุณภาพโมดูลการเรียนรู้ เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้าน
การศึกษา สำาหรับนักศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3) หาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ต่อการเรียนรู้ด้วยโมดูลการเรียนรู้ เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา สำาหรับ
นกัศกึษา 4) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัศกึษาทีเ่รยีนดว้ยโมดลูการเรยีนรู ้เรือ่ง นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา สำาหรับนักศึกษาเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  
5) เพือ่ศึกษาความคงทนในการเรียนรูข้องนกัศกึษาทีเ่รยีนด้วยโมดลูการเรยีนรู ้เรือ่ง นโยบาย ยทุธศาสตร ์
และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา สำาหรับนักศึกษา และ 6) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี 
ต่อการเรียนรู้ด้วยโมดูลการเรียนรู้ เร่ือง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา  
สำาหรับนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต จังหวัดหนองบัวลำาภู  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำานวน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ โมดูลการเรียนรู้ เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา จำานวน 5 หน่วยการ
เรยีนรูย้อ่ย แบบประเมินคณุภาพโมดูลการเรยีนรู ้แบบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน และแบบสอบถามความ
พงึพอใจ สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มลู ได้แก ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ดชันปีระสิทธผิล 
และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test ผลการวิจัย พบว่า 1) โมดูลการเรียนรู้ เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์  
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และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา สำาหรับนักศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ กระบวนการปฏิบัติเท่ากับ 
84.67 มีประสิทธิภาพของความรู้เท่ากับ 83.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 2) โมดูลการเรียนรู้  
เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา สำาหรับนักศึกษาที่พัฒนาขึ้นประเมินโดย 
ผู้ทรงคณุวฒุโิดยรวมมคีณุภาพอยู่ในระดับมากท่ีสดุ เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบว่า ดา้นความเหมาะสม  
ด้านความสอดคล้อง ด้านความเป็นไปได้ และด้านความมีประโยชน์ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 3) ดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาต่อการเรียนรู้ด้วยโมดูลการเรียนรู้ เรื่อง 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา สำาหรับนักศึกษา มีค่าเท่ากับ 0.6577 หรือ
นักศึกษามีความรู้เพิ่มมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 65.77 4) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
ที่เรียนด้วยโมดูลการเรียนรู้ เร่ือง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา สำาหรับ
นักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) นักศึกษาที่เรียน
ด้วยโมดูลการเรียนรู้ เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา สำาหรับนักศึกษา 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนกับคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 2 สัปดาห์ ไม่
แตกต่างกัน แสดงว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยโมดูลการเรียนรู้ เร่ือง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
กลยุทธ์ด้านการศึกษา สำาหรับนักศึกษามีความคงทนในการเรียนรู้ 6) นักศึกษามีความพึงพอใจ 
ต่อการเรียนรู้ด้วยโมดูลการเรียนรู้ เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา สำาหรับ
นักศึกษาโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาโมดูล โมดูลการเรียนรู้ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 

Abstract
This research was objectives were: 1) to develop the learning module titled “Educational  

policy, strategy, and strategic plan for students” with efficiency as specified criterion 80/80, 
2) to evaluate the quality of the learning module titled “Educational policy, strategy, and  
strategic plan for students,” by the expert, 3) to search for the effectiveness index in  
learning management of students on learning by the learning module titled “Educational  
policy, strategy, and strategic plan for students, 4) to compare the pretest and  
posttest in learning achievement of students learning through the learning module 
titled “Educational policy, strategy, and strategic plan for students, 5) to study the 
learning retention of students learning through the learning module titled “Educational 
policy, strategy, and strategic plan for Students. The samples of this study were 20 
master degree students studying Master Degree Program in Educational Administration, 
Pitchayabundit College, Nongbualampoo, 2018 academic year. They were selected by  
cluster random sampling. The research instruments were: 1) the learning module titled  
“Educational policy, strategy, and strategic plan for Students, 2) the evaluative form in quality 
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of the learning module, 3) the learning achievement, and 4) the questionnaire of satisfaction. 
The statistic using for data analysis included the percentage, mean, standard deviation, and 
effectiveness index. The t-test (Dependent Samples) was administered for hypothesis testing. 
The research findings found that: 

1) The efficiency in action process of developed learning module titled “Educational 
policy, strategy, and strategic plan for students,” was=84.67, the efficiency of knowledge 
was=83.00 which was higher than the specified criterion 80/80.

2) The developed learning module titled “Educational policy, strategy, and strategic 
plan for students,” evaluated by the experts, in overall, the quality was in “The Highest” level. 
Considering each aspect, found that the quality of propriety, congruency, feasibility, and utility 
aspects, was in “The Highest” level.

3) The effectiveness index in learning management of students learning through  
learning module titled “Educational policy, strategy, and strategic Plan for Students,” 
was=0.6577, or the students had an increased knowledge for 65.77%. 

4) The learning achievement of students learning through learning module titled 
“Educational policy, strategy, and strategic plan for students,” the posttest scores were 
significantly higher than the pretest at .05 level. 

5) The students learning through learning module titled “Educational policy, strategy,  
and strategic plan for students,” there were no significant differences between posttest  
learning achievement and the 2 weeks posttest learning achievement scores. It was indicated 
that the students learning through learning module titled “Educational policy, strategy, and 
strategic plan for students,” obtained the learning retention.

6) The students had their satisfaction on learning through learning module titled  
“Educational policy, strategy, and strategic plan for students,” in overall, in “The Highest” level. 

Keywords: Module development, learning module, educational policy, strategy, strategic 
plan



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 34 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2563

บทนำา
การเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคม 

และสถานการณส์งัคมสง่ผลใหท้กุประเทศ ทัว่โลก 
กำาหนดทิศทางการผลิตและพัฒนากำาลังคนของ
ประเทศตนให้มีทักษะและสมรรถนะระดับสูง 
มีความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น ส่วนความ
ต้องการกำาลังแรงงานที่ไร้ฝีมือและมีทักษะต่ำา
จะถูกแทนท่ีด้วยหุ่นยนต์และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
มากขึ้น การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงต้องปรับ
เปลี่ยนให้ตอบสนองกับ ทิศทางการผลิตและการ
พัฒนากาลังคนดังกล่าว การจัดการศึกษาจึงมุ่ง
เน้นการจดัการเรยีนการสอนเพ่ือใหผู้้เรยีนมทัีกษะ
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ได้ทั้งความรู้และทักษะ
ที่จำาเป็นต้องใช้ในการดำารงชีวิต การประกอบ
อาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง 
สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของชาติดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา
ทีส่ำาคญัเพือ่พฒันาคนในทุกมติิและในทกุช่วงวยัให้
เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบ
ดา้นและมีสุขภาวะทีดี่ในทกุช่วงวยั มจีติสาธารณะ 
รบัผิดชอบต่อสงัคมและผูอ้ืน่ มธัยัสถ ์อดออม โอบ
อ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ เป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและ
ภาษาที ่3 และอนุรกัษภ์าษาทอ้งถิน่ มนีสิยัรกัการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด
ชวิีต สูก่ารเป็น คนไทยทีม่ทีกัษะสงู เปน็นวตักรรม 
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆ 
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 2) แผน
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติฉบบัที ่12 เนน้
คนไทยทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ 

และพฒันาตนเองไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งตลอดชวีติ และ 
3) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579) 
คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดย 
มีเป้าหมายด้านผู้เรียน (learner aspirations) 
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
ประกอบด้วยทักษะที่เรียกตามคำาย่อว่า 3Rs 
ประกอบด้วย อ่านออก (Reading) เขียนได้ 
(Writing) คิดเลขเป็น (Arithmetic’s) และ 8Cs 
ประกอบด้วย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถแก้ไขปัญหาได้  
(Critical thinking and problem solving)  
การคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม 
(Creativity and innovation) ความเข้าใจใน
ความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิด 
ข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural understanding)  
ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะ
ความเป็นผู้นา (Collaboration teamwork and  
leadership) มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่า
ทันสื่อ (Communications, information and 
media literacy) มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and ICT 
literacy) มีทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ (Career 
and learning skills) และมีคุณธรรม มีเมตตา 
กรุณา มีระเบียบวินัย (Compassion) (สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน. 2561: 6-19) 

การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 
21 เพื่อให้ได้ท้ังความรู้และทักษะที่จำาเป็นต้อง
ใช้ในการดำารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ามกลาง
กระแสแหง่การเปลีย่นแปลง สอดคล้องกับนโยบาย
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ด้านการศึกษาของชาติดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำาคัญเพื่อพัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุข
ภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ เป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะส่ือสาร ภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร 
ยุคใหม่ และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาตฉิบบัที ่12 เนน้คนไทยทกุชว่งวยั มทีกัษะ 
ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต และ 3) แผนการศึกษาแห่ง
ชาติ (พ.ศ. 2560–2579) คือ “คนไทยทุกคน 
ได้ รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คณุภาพ ดำารงชวีติอย่างเปน็สขุ สอดคลอ้งกบัหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้เป็นแนวทางการ
วางแผนเป้าหมายในการจัดการศึกษา 

ความสำาคัญดังกล่าว การจัดการเรียน
รู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือตอบสนองนโยบายของประเทศในการผลิต
กำาลังคนท่ีมีศักยภาพ การจัดการเรียนรู้ต้อง
มีการเปลี่ยนรูปแบบเดิมไปเป็นอย่างมากมาย 
จะเห็นได้ว่า บทบาทของครูน้ันเปลี่ยนแปลง
ไปตามบริบท สภาพแวดล้อมของสังคมโลก 
และการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการ
ของผู้เรียนที่มีปัจจัยภายนอกอื่นๆ มาส่งเสริม

ให้การเรียนของเขาเหล่านั้นเปลี่ยนไปทั้งรูปแบบ 
ของสังคมและวัฒนธรรม ความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3  
พ.ศ. 2553 หมวด 4 วา่ดว้ยแนวการจดัการศกึษา
ในมาตรา 24 (5) กำาหนดไวว้า่ “การจดัการเรยีนรู ้ 
ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพ
แวดลอ้ม สือ่การเรยีน และสิง่อำานวยความสะดวก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้ รวมทั้ง 
สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้” และมาตรา 30 กำาหนด  
“ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้ 
ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา” 
ทั้งนี้เพราะบุคคลที่มีความสำาคัญมากที่สุดในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาก็คือครู ครูจะต้องมุ่งมั่น 
ในการจัดและพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ความสามารถ เต็มศักยภาพ ซึ่งจะต้อง
อาศยัวธิกีารจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบตา่งๆ 
อย่างหลากหลาย และต้องเปลี่ยนมโนทัศน์เกี่ยว
กับการจัดการเรียนรู้ใหม่ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์. 
2554: 1-2) 

ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้ครูจำาเป็นต้องเปลี่ยน
บทบาทจากครูท่ีบรรยายป้อนความรู้อยู่หน้าห้อง
เพียงอย่างเดี่ยวมาเป็นครูในรูปแบบใหม่ เช่น  
ผู้อำานวยความสะดวก (Facilitator) ครฝึูก (Coach) 
ในการเปน็ผูช้ีแ้นะ แนะนำาและอำานวยความสะดวก
ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช (2556: 
8) ครูเพื่อศิษย์ต้องเปลี่ยนบทบาทของตนเอง
จาก ครูสอนไปเป็น ครูฝึก หรือผู้อำานวยสะดวก
ในการเรียนรู้ มีการเรียนรู้ร่วมกันทั้งผู้สอนและ
ผู้ เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องที่ เรียกว่า 
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ชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional learning  
community: PLC) ที่เป็นเครือข่ายการจัดการ
ความรูท้ีท่รงพลงัและยัง่ยนื จะเหน็ได้วา่โมดูลการ
เรียนรู้หรือบทเรียนโมดูล จัดเป็นนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่สามารถนามาแก้ไข 
และปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนวิชาต่างๆ 
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากย่ิงขึน้ได้ ถา้หากวา่โมดูลการ
เรียนรูห้รอืบทเรยีนโมดูลนัน้ได้ผา่นระบบการผลติ
ที่มีขั้นตอนและผ่านการทดลองหาประสิทธิภาพ
มาเป็นอย่างดี (สุรชัย สิกขาบัณฑิต และเสาวนีย์ 
สิกขาบัณฑิต. 2544: 2-3) สอดคล้องกับวิชัย  
ดิสสระ (2540: 152) กล่าวว่า บทเรียนโมดูล
เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่มีผลส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนซึ่งเป็นการ
เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ผู้เรียนได้มีส่วน
รว่มในกจิกรรมการเรยีนการสอน มีการตอบสนอง
ต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล และสอดคล้อง
กับลอเรนซ์ (Lawrence, 1973: 1-3) กล่าวว่า 
บทเรียนโมดูลเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่มี
ระเบียบแบบแผน และรวมแบบการสอนหลายๆ 
อย่างไวด้ว้ยกัน ใชศ้กึษาด้วยตนเองตามความแตก
ต่างของแต่ละบุคคล ช่วยเหลือเด็กที่เรียนไม่ทัน 

การเรียนโดยใช้บทเรียนโมดูลทำาให้ 
ผู้เรียนทราบความสามารถหรือความก้าวหน้า
ของตนทุกระยะ กล่าวได้ว่า โมดูลการเรียน เป็น
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลให้ผู้เรียน
มีศักยภาพในการเรียนรู้สูงขึ้น สะท้อนได้จาก 
ผลการศึกษาวิจัย ของฉลาด จันทรสมบัติ และ
คณะ ได้พัฒนานวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  
เขต 2 ด้วยการประยุกต์ใช้คลินิกการนิเทศเพ่ือ
ความเป็นเลิศสู่การช้ีแนะและสอนงานโดยใช้
นวัตกรรมการเรียนรู้เป็นชุดการเรียนรู้ (Module 
learning) เป็นเครื่องมือหลัก และนวัตกรรมการ

ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของครู ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการ จำานวน 4 โมดูล
การเรียนรู้ คือ 1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 2) การพัฒนาผู้นำาด้วยการ
ชี้แนะและสอนงาน 3) การปฏิบัติการคลินิก
นิเทศเพื่อความเป็นเลิศ และ 4) การสร้างชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการพัฒนาศักยภาพ
ของครู รวมเป็นเวลา 8 เดือน ผลการดำาเนินงาน  
พบ ว่ า  ค รู ผู้ ส อน  ผู้ บ ริ ห า รสถ านศึ กษ า 
ศึกษานิเทศก์ในการปฏิบัติการสอนให้จบปลาย 
ปกีารศกึษา 2560 เพือ่นำาไปสูก่ารพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยการเรียนรู้ร่วมกัน
ของครูกับผู้เรียน ครูจะต้องออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยคำานึงถึงทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
(Active learning) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานของหลักสูตร
โดยใช้กระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) และมีการนิเทศการสอนด้วยคู่
รว่มพฒันา (Buddy) โดยใชป้ฏบิตักิารนเิทศคลนิกิ
เพื่อความเป็นเลิศ (ESC) นำาไปสู่การเป็นผู้นำา
วิชาการด้วยการช้ีแนะและสอนงานการนิเทศเพื่อ
ความเป็นเลิศ 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ใน
ฐานะอาจารย์ผู้สอนประจำาหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จึง
มีความเห็นตรงกันและมีความสนใจที่จะพัฒนา
โมดูลการเรียนรู้ ( (Module Learning) ร่วมกับ
คณาจารย์ประจำาสาขาในรายวิชาเอก จำานวน 1 
รายวิชาเพื่อเป็นการนำาร่อง ควรนำานวัตกรรมมา
ใช้เป็นเอกสารคำาสอน ที่เหมาะสมกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประเภท โมดูลการ
เรียนรู้ ดังนั้น จึงพัฒนาโมดูลการเรียนรู้ รหัส 
EDA6201 รายวิชานโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
กลยทุธด์า้นการศกึษา สำาหรบันกัศกึษาข้ึน เพราะ
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โมดูลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติ คิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม เกิดเป็น 
ผู้ชำานาญการ เชีย่วชาญ มอีงค์ความรูใ้หมส่ามารถ
ชี้แนะและสอนงานได้และจะทำาให้ได้โมดูลการ
เรยีนรูท่ี้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์
สามารถขยายผลไปยังผู้สนใจ เกิดประโยชน์ต่อ
สถาบันอุดมศึกษาต่อไป

คำาถามของการวิจัย
ผู้วิจัยกำาหนดคำาถามของการวิจัย เพ่ือ

ออกแบบการวจิยัสำาหรับการสร้างและพัฒนาโมดูล
การเรียนรู้ เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
กลยุทธ์ด้านการศึกษา สำาหรับนักศึกษา มีดังนี้

1. โมดูลการเรียนรู้  เรื่อง นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา 
สำาหรับนักศึกษามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ี
กำาหนด 80/80 หรือไม่ อย่างไร 

2. ผลการประเมินโมดูลการเรียนรู้ เรื่อง 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการ
ศึกษา สำาหรับนักศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ 
ผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้  
มีความสอดคล้อง และมีความเป็นประโยชน์  
อยู่ในระดับใด

3. ดชันีประสิทธผิลการจดัการเรยีนรูข้อง
นักศึกษาต่อการเรียนรู้ด้วยโมดูลการเรียนรู้ เรื่อง 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการ
ศึกษา สำาหรับนักศึกษามีค่าเท่าใด 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ท่ีเรียนด้วยโมดูลการเรียนรู้  เรื่อง นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา 
สำาหรบันักศึกษาหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนหรือไม ่ 
อย่างไร 

5. ความคงทนในการเรยีนรู้ของนกัศกึษา
ท่ีเรียนด้วยโมดูลการเรียนรู้  เรื่อง นโยบาย 

ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา 
สำาหรับนักศึกษา เป็นอย่างไร 

6. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การเรียนรู้ด้วยโมดูลการเรียนรู้ เรื่อง นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา 
สำาหรับนักศึกษาอยู่ในระดับใดและเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและพัฒนาโมดูลการเรียนรู้  

เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้าน
การศึกษาสำาหรับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่กำาหนด 80/80 

2. เพื่อประเมินคุณภาพโมดูลการเรียนรู้ 
เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้าน
การศึกษาสำาหรับนักศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

3. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการ
เรียนรู้ของนักศึกษาต่อการเรียนรู้ด้วยโมดูลการ
เรยีนรู ้เรือ่ง นโยบาย ยทุธศาสตร ์และแผนกลยทุธ์
ด้านการศึกษาสำาหรับนักศึกษา 

4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยโมดูลการเรียนรู้ 
เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้าน
การศึกษาสำาหรับนักศึกษา ระหว่างก่อนเรียนกับ
หลังเรียน 

5. เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้
ของนักศึกษาที่เรียนด้วยโมดูลการเรียนรู้ เรื่อง 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการ
ศึกษาสำาหรับนักศึกษา

6. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษา
ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยโมดูลการเรียนรู้ เรื่อง 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการ
ศึกษาสำาหรับนักศึกษา 
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากรที่ ใช้ในการวิ จัยคร้ังนี้  
ได้แก่ นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 จำานวน 29 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา แบบกลุ่มที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำานวน 20 
คน 

2. ตัวแปรที่วิจัย

2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียน
รู้ด้วยโมดูลการเรียนรู้ เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษาสำาหรับนักศึกษา

2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2) ความพึงพอใจ

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

ดำาเนินการการจัดการเรียนรู้ด้วยโมดูล
การเรียนรู้ เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
กลยุทธ์ด้านการศึกษาสำาหรับนักศึกษา ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

4 .  เ นื้ อ ห า ใ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  
เนื้อหาสาระที่นำามาใช้ในการจัดการเรียนรู้   
คือ เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์  และแผน
กลยุทธ์ด้านการศึกษาสำาหรับนักศึกษา ได้แก่  
หน่วยที่ 1 เรื่อง นโยบายและการนำานโยบาย
ด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ หน่วยที่ 2 การนำา
นโยบายและแผนการศึกษาไปสู้การปฏิบัติ   
หน่วยท่ี 3 การพัฒนาแผนการศึกษาไปสู่การ

ปฏิบัติ และ หน่วยที่ 4 ฝึกปฏิบัติการพัฒนาแผน
แบบมสีว่นรว่มไปสูก่ารปฏบิติั และหนว่ยที ่5) การ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมกับความสำาเร็จ

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
การพฒันาโมดลูการเรยีนรู ้เรือ่ง นโยบาย 

ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา 
สำาหรับนักศึกษา ผู้วิจัยกำาหนดกรอบแนวคิดของ
การวิจัย ดังนี้

 1. นวัตกรรมหลัก โมดูลการเรียนรู้  
เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้าน
การศึกษาสำาหรับนักศึกษา จำานวน 5 ชุดการ
เรียนรู้ย่อย ได้แก่ หน่วยที่ 1 เรื่อง นโยบายและ
การนำานโยบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
หน่วยที่ 2 การนำานโยบายและแผนการศึกษา 
ไปสู้การปฏิบัติ หน่วยท่ี 3 การพัฒนาแผนการ
ศึกษาไปสู่การปฏิบัติ และ หน่วยที่ 4 ฝึกปฏิบัติ
การพฒันาแผนแบบมสีว่นรว่มไปสูก่ารปฏบิตั ิและ 
หน่วยที่ 5) การสร้างสรรค์ นวัตกรรมและชุมชน
การเรียนรู้แห่งวิชาชีพ ดังภาพประกอบ 1 ดังนี้

1.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1.2 ห้องเรียนแห่งคุณภาพ และโรงเรียน
แห่งคุณภาพในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ

 1.2.1 ห้องเรียนแห่งคุณภาพและ
โรงเรียนแห่งคุณภาพ

 1.2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ

1.3 การพฒันาบทเรียนรว่มกนั ทางเลอืก
ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้
การนิเทศแบบคลินิกเพื่อความเป็น

1.4 แผนปฏบิตักิารสูก่ารเสรมิสรา้งความ
เข้มแข็งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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นวัตกรรม (ตัวแปรต้น) บทเรียนโมดูลก�ร
เรียนรู้ เรื่อง นโยบ�ย ยุทธศ�สตร์ และแผน
กลยุทธ์ด้�นก�รศึกษ�) 
 1) นโยบายและการนำานโยบายด้านการ
ศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
 2) การนำานโยบายและแผนการศึกษาไป
สู่การปฏิบัติ
 3) การพัฒนาแผนการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติ
 4) ฝึกปฏิบัติการพัฒนาแผนแบบมีส่วน
ร่วมไปสู่การปฏิบัติ
 5) การสร้างสรรค์ นวัตกรรมและชุมชน
การเรียนรู้แห่งวิชาชีพ

ก�รบริห�ร (ผู้บริห�ร/ผู้บริห�รร.ร.) 
- ที่เน้นการอยู่ใน ร.ร.และการเยี่ยมชั้นเรียน
- การกำากับ ติดตามและประเมินผล โรงเรียน 
 คือ ชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ

ศึกษานิเทศก์: วิจัย พัฒนาหลักสูตร และ 
โรงเรียนสาธิตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลผลิต: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
สถานศึกษาของนักเรียนสูงขึ้น

ผลกระทบ: คุณภาพการศึกษาของนักศึกษา
สูงขึ้น
: เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพระดับ
จังหวัด

ครู:-ห้องเรียนคุณภาพ กระบวนการเรียนที่
เน้นความสุขในการเรียนของผู้เรียนและให้ 
เวลา โอกาส นักศึกษาทำางานเรียนรู้ให้มากขึ้น 
ครูและผู้เรียนเรียนรู้ด้วยกัน เน้น สอน  
เรียนรู้ และวิจัย ในแต่ละสัปดาห์/เดือน/ 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา

ผลลัพธ์ (ตัวแปรต�ม) 
- นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 
ความรู้ และทักษะปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล (E1-E2) 
- นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนรู้

ผลกระทบของบุคคลทีมชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ
- ความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการจัดการเรียนรู้ พันธกิจ หน้าที่ เป้าหมายและ
  ความรับผิดชอบการมีส่วนร่วม (Participation) และการสื่อสาร (Communication) ระบบดิจิทัล
- บรรยากาศความร่วมมือ (Collaboration) และการทำางานเป็นทีม (Teambuilding) 
- ความเข้มแข็งของเครือข่ายการนิเทศภายในโรงเรียน (School Internal Supervision) 
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 

ภ�พประกอบ 1 กรอบแนวคิด นโยบาย ยุทธศาสตร์  
และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษาสำาหรับนักศึกษา
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วิธีดำาเนินการวิจัย 
1. โมดูลการเรียนรู้  เรื่อง นโยบาย 

ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา  
มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้

1.1 ร่วมกำาหนดประเด็นการพัฒนา 
วางแผนงานสร้างและพัฒนาโมดูลการเรียนรู้  
เ ร่ือง นโยบายยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ 
ก้านการศึกษาสำาหรับนักศึกษา ณ คณะศึกษา
ศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัย
พิชญบัณฑิต จังหวัดหนองบัวลำาภู

1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ
ท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาเนื้อหานโยบาย ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ด้านการศึกษา เพื่อกำาหนดเนื้อหา 
นวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สถานศึกษา และสำารวจแหล่งการเรียนรู้ของ
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
การพัฒนาผู้นำาด้วยการชี้แนะและสอนงาน การ
สร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) การนิเทศเป็นแนวทางสู่การสร้างความ
เป็นเลิศ (Educational Supervision Clinique 
the Route to Excellence: ESC) ของ Wales 
Deanery (2016) แนวคิด/ทฤษฎีในการนิเทศ 
สูค่วามเปน็เลศิ ของฉลาด จันทรสมบติั และโณทยั 
อุดมบุญญานุภาพ (2560: 2-16) โรงเรียน คือ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของ Sato Mana 
Blue (2014) (Plan, Do, See) และ 3) หอ้งเรียน
แบบเปิด ของปีเตอร์ คัดเลย์ (2013) อ้างอิง
จากฉลาด จันทรสมบัติ (2560: 14-17) และ
ศึกษาดูงานการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
 (Professional Learning Community: PLC) 
ที่เน้นห้องเรียนแบบเปิดและการประยุกต์ใช้การ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ของสำานักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาระยอง เขต 2 (ปวณีา  
พุ่มพวง, 2562: 1-2) และรายงานผลการดำาเนิน

งานความคิดสร้างสรรค์วิชาคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศกึษา ของโรงเรยีนบา้นคำาบง 1 สำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
(ทวีศักดิ์ ชัยมาโย, 2559: 79-87) แล้วนำามาจัด
กรอบแนวคิดการสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้
ฉบับร่าง

1.3 สร้างและพัฒนาโมดูลการเรียนรู้ 
คือ เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์
ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 โมดูล ได้แก่ 
1) ความรู้พื้นฐานทฤษฎีทางการบริหารและ
พัฒนาการศึกษาองค์การ 2) การบริหารจัดการ
ห้องเรียนศตวรรษใหม่ 3) ทักษะการปฏิรูปการ
ศึกษาภาวะผู้นำาทางวิชาการของสถานศึกษา  
4) การเรียนรู้ การสอนงานและฝึกอบรมทางการ
ศกึษา และ 5) การสร้างสรรค ์นวตักรรมและชมุชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ

1.4 นำาโมดลูการเรยีนรู ้คอื เรือ่ง นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา ทั้ง 
5 โมดูล เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน เพื่อประเมิน 
ความเหมาะสม ความสอดคล้องของเนื้อหาและ
โมดูลการเรียนรู้ ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 
พบว่า ชุดการเรียนรู้ทั้ง 5 โมดูล มีความเหมาะสม  
มีความเป็นไปได้  มีความสอดคล้อง และ 
มีประโยชน์อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 

1.5 นำาโมดลูการเรยีนรู ้คอื เรือ่ง นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา ทั้ง 
5 โมดูล ไปทดลองใช้ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม
ที่หนึ่ง แบบกลุ่มย่อย จำานวน 9 คน ซึ่งเป็นผู้
บริหารสถานศึกษาและนักศึกษาที่กำาลังเรียน
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ท่ีเป็นก
ลุ่มเป้าหมายระดับกลุ่ม พบว่า มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.67/83.89 และได้นำาโมดูลการเรียน
รู้ปรับปรุงแก้ไขในส่วนของคู่มือการใช้โมดูลการ
เรยีนรู ้จดัพมิพโ์มดลูการเรยีนรู ้คอื เรือ่ง นโยบาย 
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ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา ทั้ง 
5 โมดูล เพื่อนำาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง คือ 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา จงัหวดัหนองบัวลำาภ ูในภาคเรยีนที ่1 ปกีาร
ศึกษา 2561 อีกจำานวน 20 คน ต่อไป

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้

2.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใน
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และศกึษาการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิแ์บบ
อิงเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2546: 60-62) 
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน เปน็ขอ้ทดสอบแบบปรนยัชนิดเลอืก
ตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 70 ข้อ ต้องการจริง 60 
ข้อ ให้ครอบคลุมเนื้อหา 

2.3 นำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ
ประเมินความสอดคล้องระหว่าง แบบทดสอบกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งผู้เช่ียวชาญเป็นชุด
เดิม โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ 1) ให้คะแนน 
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อทดสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม 2) ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่า 
ข้อทดสอบน้ันวัดตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
และ 3) ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อทดสอบนั้น
ไม่วัดตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

2.4 วิเคราะห์ข้อมูลการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำาถามของแบบทดสอบกับ
จดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม โดยใชส้ตูร IOC (สมนกึ  
ภัททิยธนี, 2551: 167) โดยเลือกข้อสอบที่มี
ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.00 เป็นข้อสอบที่อยู่ใน
เกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้เพื่อนำามา
เปน็ขอ้สอบฉบบัจรงิใหไ้ด้จำานวนขอ้ตามทีต้่องการ 

ซึ่งมีผลจากการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิมีค่าอยู่
ระหว่าง .80-1.00

2.5 นำาแบบทดสอบทีผ่า่นการหาคา่ IOC 
แลว้ไปทดลองใชท้ีไ่มใ่ชก่ลุม่เปา้หมาย คอื ผู้บรหิาร
สถานศึกษาที่จบระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา สังกัด สำานักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดขอนแกน่ ตามโครงการ Coaching Teams 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างไร ณ โรงแรม 
เอ ไอ โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น จำานวน 
20 คน เพื่อศึกษาปฏิกิริยาในการทำาข้อสอบใน
แบบทดสอบ เวลาทีใ่ชใ้นการสอบ และความเขา้ใจ
ในข้อคำาถาม จนสามารถตอบข้อคำาถามได้อย่าง
เข้าใจตรงกัน 

2.6 นำาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ข้อสอบ
เพือ่หาคา่ความยากงา่ย (P) และคา่อำานาจจำาแนก
ของแบบทดสอบแต่ละข้อ ผลการวิเคราะห์ พบว่า
แบบทดสอบ มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.40 
ถึง 0.80 และค่าอำานาจจำาแนก ระหว่าง 0.20 ถึง 
0.60 และนำามาหาค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับ โดย
ใช้สูตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR 20) พบว่า แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความเช่ือมั่น
ของแบบทดสอบทั้งฉบับ (r

tt
) เท่ากับ 0.84 และ

จัดพิมพ์ข้อสอบที่ผ่านการตรวจสอบหาคุณภาพ
แล้วเพื่อใช้ในวิจัยต่อไป 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโมดูล
การเรยีนรู ้คือ เรือ่ง นโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผน
กลยุทธ์ด้านการศึกษา จำานวน 12 ข้อ มีขั้นตอน
การสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้

3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจจากหนังสือบริหารจัดการเชิง
ปฏิรูป ทฤษฎี วิจัยและปฏิบัติทางการศึกษาของ 
ธร สุนทรายุทธ (2551: 5-24) 

3.2 ศกึษาเทคนคิการสรา้งแบบสอบถาม
ความพึงพอใจจากหนังสือวิจัยเบื้องต้น ของ 
บุญชม ศรีสะอาด (2553: 63-71) 
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3.3 ศึกษาวิธีการสร้าง แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ มาตราส่วนประเมินค่า (Rating  
Scale) มี 5 ระดับ ตามหลักของลิเคอร์ท (Likert)  
เพื่ อ ให้ ท ร าบแนวทางและหลั กการสร้ า ง
แบบสอบถามความพึงพอใจมาตราส่วนประเมิน
ค่า 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546: 51) 

3.4 สร้างแบบสอบถามตามจุดมุ่งหมาย 
ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า  
(Rating Scale) มี 5 ระดับ

3.5 นำาแบบสอบถามความพึงพอใจ 
เสนอผูท้รงคณุวฒุชุิดเดิม ประเมนิความสอดคลอ้ง 
ข้อคำาถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

 ให้คะแนน +1 เม่ือแนใ่จวา่ขอ้คำาถาม
นั้นวัดได้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

 ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อ
คำาถามนั้นวัดได้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

 ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคำาถาม
นั้นวัดไม่ได้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

3.6 วิเคราะห์ข้อมูลการหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้คำาถามของแบบสอบถามกบั
จดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม โดยใชส้ตูร IOC (สมนกึ 
ภัททิยธนี, 2551: 167) ปรากฏว่าแบบสอบถาม 
มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 และผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ การใช้ภาษาควรเรียบเรียง
ให้ถูกต้องตามโครงสร้างของประโยค และให้ได้
ความหมายชัดเจน ข้อคำาถามที่ความหมายคล้าย
กันให้ปรับรวมเข้าเป็นข้อเดียวกัน

3.7 นำาแบบสอบถามไปทดลองใช้ที่ไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาที่จบ
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
สังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  
ตามโครงการ Coaching Teams ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาได้อย่างไร ณ โรงแรม เอ ไอ 

โฮเต็ล รวมทั้งสิ้น จำานวน 20 คน แล้วนำาผลการ
ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจ มาหาคา่อำานาจ
จำาแนกรายข้อ พบว่า แบบสอบถามมีค่าอำานาจ
จำาแนก (r

xy
) รายข้อระหว่าง 0.32 ถึง 0.83 และ

นำาแบบสอบถามมาหาคา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัดว้ย
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 99-
100) พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93 และจัดพิมพ์แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ สำาหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
การวิจัยต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้านความรู้ภาค

ทฤษฎโีดยการทดสอบก่อนและหลังการเรยีนรู้ดว้ย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

2. เก็บรวบรมข้อมูลด้านความคงทนของ
ความรู้โดยการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนรู้ซ้ำาอีกครั้งหนึ่งด้วยแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ฉบับรวม หลังการเสร็จสิ้น
การจัดการเรียนรู้ไปแล้วเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ โดย
ใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจตอ่โมดลูการเรยีนรู ้ 
คือ เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ด้าน
การศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูล
1.  วิ เคราะห์หาประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลของโมดลูการเรยีนรู ้คอื เรือ่ง นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ด้านการศึกษา โดยใช้
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2537: 
479-498) ดังนี้

การหาประสิทธภิาพของโมดลูการเรยีนรู ้
โดยใช้สูตร E

1
/E

2
 ดังนี้
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  3.3  ศึกษาวิธีการสราง  แบบสอบถามความพึงพอใจ  มาตราสวนประเมินคา  (Rating  Scale)  มี  5  
ระดับ  ตามหลักของลิเคอรท  (Likert)  เพื่อใหทราบแนวทางและหลักการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจมาตราสวน
ประเมินคา  5  ระดับ (บุญชม  ศรีสะอาด.  2546 : 51) 
  3.4  สรางแบบสอบถามตามจุดมุงหมาย  ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา  (Rating  Scale)  
มี  5  ระดับ 
  3.5  นําแบบสอบถามความพึงพอใจ เสนอผูทรงคุณวุฒิชุดเดิม  ประเมินความสอดคลอง ขอคําถามกับ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยมีเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
    ใหคะแนน  +1    เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
    ใหคะแนน    0    เมื่อไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
    ใหคะแนน    -1    เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไมไดตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
  3.6  วิเคราะหขอมูลการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามของแบบสอบถามกับจุดประสงค
เชิงพฤติกรรม  โดยใชสูตร  IOC  (สมนึก  ภัททิยธนี.    2551  :  167)  ปรากฏวาแบบสอบถาม  มีคา  IOC  ตั้งแต  
0.80  ถึง  1.00 และผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะ  คือ  การใชภาษาควรเรียบเรียงใหถูกตองตามโครงสรางของประโยค  
และใหไดความหมายชัดเจน  ขอคําถามที่ความหมายคลายกันใหปรับรวมเขาเปนขอเดียวกัน 
  3.7  นําแบบสอบถามไปทดลองใชที่ไมใชกลุมเปาหมาย คือ ผูบริหารสถานศึกษาที่จบระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน ตามโครงการ Coaching Teams ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาไดอยางไร ณ โรงแรม เอ ไอ โฮเต็ล รวมทั้งสิ้น จํานวน  20  คน  แลวนําผลการตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ  มาหาคาอํานาจจําแนกรายขอ  พบวา  แบบสอบถามมีคาอํานาจจําแนก  (rxy)  รายขอระหวาง  0.32  ถึง  
0.83 และนําแบบสอบถามมาหาคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับดวยสัมประสิทธิ์แอลฟา  ( -Coefficient)  ตามวิธีการของครอ
นบาค  (บุญชม  ศรีสะอาด.    2553  :  99-100)  พบวา  มีคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ  เทากับ  0.93  
และจัดพิมพแบบสอบถามความพึงพอใจ สําหรับใชเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยตอไป 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล   
 1.  เก็บรวบรวมขอมูลดานความรูภาคทฤษฎีโดยการทดสอบกอนและหลังการเรียนรูดวยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 
 2.  เก็บรวบรมขอมูลดานความคงทนของความรูโดยการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนรูซ้ําอีกครั้ง
หนึ่งดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูฉบับรวม  หลงัการเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูไปแลวเปนระยะเวลา  2  
สัปดาห   
 3. เก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจ โดยใชแบบสอบถามความพงึพอใจตอโมดูลการเรียนรู คือ เรื่อง นโยบาย 
ยุทธศาสตร และกลยุทธดานการศึกษา  
    

การวิเคราะหขอมูล 

 1.  วิเคราะหหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโมดูลการเรียนรู คือ เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร และกลยุทธ
ดานการศึกษา (EDA6201) โดยใชคาเฉลี่ยรอยละ ของชัยยงค พรหมวงศ (2537: 479-498)  ดังนี้ 
                   การหาประสิทธิภาพของโมดูลการเรียนรู  โดยใชสูตร  E1/  E2  ดังนี ้

      100X
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 2.  วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูตอโมดูลการเรียนรู คือ เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร และกล
ยุทธดานการศึกษา (EDA6201) ใชคาเฉลี่ยวิเคราะหเปรียบเทียบ t-test แบบ Dependent ทั้งกอนเรียน หลังเรียนและ
หลังจากนั้นแลวไปอีก 2 สัปดาห ของ บุญชม  ศรีสะอาด  (2546  :  109) 
 3.  วิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยโมดูลการเรียนรู คือ เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร และกล
ยุทธดานการศึกษา (EDA6201)โดยใชสูตรการหาคาดัชนีประสิทธิผลของ ชัยยงค พรหมฃวงศ  (2537  :  479-498) 
หาดัชนีประสิทธิผล  (E.I.)  ดังนี้ 
 
       ดัชนีประสิทธิผล =     ผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน-ผลรวมของคะแนนทดสอบกอนเรียน 
             (E.I)             (จํานวนนักเรียน  X  คะแนนเต็ม)  -  ผลรวมของคะแนนทดสอบกอนเรียน 
 
 4.  วิเคราะหความคงทนในการเรียนรูดวยโมดูลการเรียนรู คือ เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร และกลยุทธดาน
การศึกษา (EDA6201) เปรียบเทียบโดยใชคา t-test (Dependent) ครั้งหลังสุดกับหลังจากนั้นอีก 2 สัปดาห ของ บุญ
ชม  ศรีสะอาด  (2553  :  109)   
 5.  วิเคราะหความพึงพอใจตอโมดูลการเรียนรู คือ เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร และกลยุทธดานการศึกษา 
(EDA6201)โดยใชคาเฉลี่ย ( X )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( .D.S )  โดยมีเกณฑการวัดระดับความพึงพอใจ ตาม
หลักการของลิเคอรท (Likert) ของ บุญชม  ศรีสะอาด  (2553  :  101-103)   
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.โมดูลการเรียนรู เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร และกลยุทธดานการศึกษา (EDA6201) สําหรับนักศึกษา มี
ประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธของความรู (E1 / E2) เทากับ 84.67/ 83.00 สูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 
 2. โมดูลการเรียนรู เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร และกลยุทธดานการศึกษา (EDA6201) สําหรับนักศึกษา 
โดยการประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ โดยรวมมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.99,SD=0.02) 
 3. ดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรูของนักศึกษาตอการเรียนรูดวยโมดูลการเรียนรู เรื่อง นโยบาย 
ยุทธศาสตร และแผนกลยุทธดานการศึกษา (EDA6201) มีคาเทากับ 0.6577 หรือมีความรูเพิ่มมากขึ้นคิดเปนรอยละ 
65.77 
 4. นักศึกษาที่เรียนดวยโมดูลการเรียนรู เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร และกลยุทธดานการศึกษา (EDA6201) 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5. นักศึกษาที่เรียนดวยโมดูลการเรียนรู เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร และกลยุทธดานการศึกษา (EDA6201) 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 2 สัปดาห ไมแตกตางกัน แสดงวา
นักศึกษาที่เรียนดวนโมดูลการเรียนรู เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร และกลยุทธดานการศึกษา (EDA6201) มีความคงทน
ในการเรียนรู 
 6. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยโมดูลการเรียนรู เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร และกลยุทธดาน
การศึกษา (EDA6201) โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.78,SD=0.12) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับมากที่สุด เรียงตามคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้ บรรยายและจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันของ
อาจารยผูสอนและผูเรียน เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร และกลยุทธดานการศึกษา (EDA6201) ในประเด็น เรื่อง นโยบาย 
และการนํานโยบายดานการศึกษาไปสูการปฏิบัติ ทั้งการบรรยายและการปฏิบัติ ในประเด็น เรื่อง การกําหนดวิสัยทัศน 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนรู้ต่อโมดูลการเรียนรู้ คือ เรื่อง นโยบาย 
ยทุธศาสตร ์และกลยุทธด้์านการศกึษา ใช้คา่เฉลีย่
วิเคราะห์เปรียบเทียบ t-test แบบ Dependent  

ทั้งก่อนเรียน หลังเรียนและหลังจากนั้นแล้วไปอีก 
2 สัปดาห์ ของ บุญชม ศรีสะอาด (2546: 109) 

3. วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของการ
เรียนรู้ด้วยโมดูลการเรียนรู้ คือ เรื่อง นโยบาย 
ยทุธศาสตร ์และกลยทุธด์า้นการศกึษา โดยใชส้ตูร
การหาคา่ดชันปีระสทิธผิลของชยัยงค ์พรหมฃวงศ์ 
(2537: 479-498) 

หาดัชนีประสิทธิผล ดังนี้

 ดัชนีประสิทธิผล = ผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน - ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน
  (E.I)   (จำานวนนักเรียน X คะแนนเต็ม) - ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน

4. วเิคราะห์ความคงทนในการเรยีนรูด้้วย
โมดูลการเรียนรู้ คือ เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ด้านการศึกษา เปรียบเทียบโดยใช้ค่า 
t-test (Dependent) ครัง้หลงัสดุกบัหลงัจากน้ันอกี 
2 สัปดาห์ ของบุญชม ศรีสะอาด (2553: 109) 

5. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อโมดูลการ
เรยีนรู ้คอื เรือ่ง นโยบาย ยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์
ดานการศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์การวัดระดับ
ความพึงพอใจ ตามหลักการของลิเคอร์ท (Likert) 
ของบุญชม ศรีสะอาด (2553: 101-103) 

ผลการวิจัย
1. โมดูลการเรียนรู้  เรื่อง นโยบาย 

ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ดานการศึกษา สำาหรับ
นักศึกษา มีประสิทธิภาพของกระบวนการและ
ผลลัพธ์ของความรู้ เท่ากับ 84.67/ 83.00 สูง
กว่าเกณฑ์ที่กำาหนด 80/80

2. โมดูลการเรียนรู้  เรื่อง นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ดานการศึกษา สำาหรับ
นักศึกษา โดยการประเมินคุณภาพจากผู้ทรง

คุณวุฒิ โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด  
( =4.99, SD=0.02) 

3. ดชันปีระสิทธผิลการจดัการเรยีนรูข้อง
นักศึกษาต่อการเรียนรู้ด้วยโมดูลการเรียนรู้ เรื่อง 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการ
ศกึษา มคีา่เทา่กบั 0.6577 หรอืมคีวามรูเ้พิม่มาก
ขึ้นคิดเป็นร้อยละ 65.77

4. นักศึกษาที่เรียนด้วยโมดูลการเรียนรู้ 
เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ดานการ
ศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05

5. นักศึกษาที่เรียนด้วยโมดูลการเรียนรู้  
เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ดานการ
ศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับ
คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 2 
สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน แสดงว่านักศึกษาที่เรียน
ด้วนโมดูลการเรียนรู้ เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ดานการศึกษา มีความคงทนในการ
เรียนรู้

6. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียน
รู้ด้วยโมดูลการเรียนรู้ เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์  
และกลยุทธ์ดานการศึกษา โดยรวมมีความ 
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พึงพอใจอยู่ ในระ ดับมากที่ สุ ด  ( =4 .78, 
SD=0.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมากที่สุด เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย ดังนี้ บรรยายและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วม
กันของอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน เรื่อง นโยบาย 
ยุทธศาสตร ์และกลยุทธด์านการศกึษา ในประเด็น 
เรื่อง นโยบาย และการนำานโยบายด้านการศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งการบรรยายและการปฏิบัติ 
ในประเด็น เรื่อง การกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้าประสงคข์องแผนพัฒนาด้านการศกึษามคีวาม 
พ ึ งพอใจอยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  ( =5 .00, 
SD=0.00) ในประเด็น เรื่อง การวางแผนพัฒนา
ด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ และประเด็น เรื่อง 
ฝึกปฏิบัติการพัฒนาแผนแบบมีส่วนร่วมไปสู่การ
ปฏิบัติ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (
=4.90, SD=0.32) และ การสรา้งสรรค์ นวตักรรม
และชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ ทั้งการบรรยาย
และฝกึปฏบิตัมีิความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ดุ 
( =4.80, SD=0.35) 

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาโมดูล

การเรยีนรู้ เรือ่ง นโยบาย ยทุธศาสตร ์และแผนกล
ยุทธด้านการศึกษา สำาหรับนักศึกษา มีประเด็นที่
น่าสนใจนำามาอภิปรายผล ได้ดังนี้

1. โมดูลการเรียนรู้  เรื่อง นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธด้านการศึกษา 
สำาหรับนักศึกษา มีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) เท่ากับ 

84.67/83.00 เปน็ไปตามเกณฑท์ีก่ำาหนด 80/80 
ทั้งนี้น่าจะเป็นผลมาจาก (1.1) ผู้วิจัยได้ศึกษา
หลักสูตร เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการ
สร้างโมดูลการเรียนรู้และได้ผ่านการตรวจ แก้ไข 
ปรับปรุง โดยคำาแนะนำาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจาก
ผลการวิจัย พบว่า โมดูลการเรียนรู้ เรื่อง นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธด้านการศึกษา 

สำาหรับนักศึกษา ที่พัฒนาข้ึน ประเมินโดยผู้ทรง
คุณวุฒิ โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ ดา้นความเหมาะ
สม ดา้นความเปน็ไปได ้ดา้นความสอดคลอ้ง และ
ด้านความมีประโยชน์ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
ทีส่ดุ (1.2) การทดลองใชโ้มดลูการเรียนรูท้ีส่ร้างข้ึน  
ผูว้จิยัไดด้ำาเนนิการดว้ยตนเองทกุครัง้ โดยทดลอง
ใช้ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่หนึ่ง จำานวน 9 คน ซึ่ง
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่จบระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สังกัดสำานักงาน
ศกึษาธกิารจงัหวัดขอนแกน่ พบว่า มปีระสทิธภิาพ
เทา่กบั 82.67/83.89 และชว่งดำาเนนิการทดลอง
ใช้ ได้เก็บข้อมูลจากสภาพจริง ในขณะที่ปฏิบัติ
กิจกรรมและการสังเกต ทำาให้ทราบข้อดี ข้อ
จำากัดต่างๆ บางประการนำามาพัฒนา ปรับปรุง
แก้ไข เป็นระยะๆ ทำาให้โมดูลการเรียนรู้ที่สร้าง
ขึ้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เมื่อนำาไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ศึกษาจึงส่งผลให้นวัตกรรมที่จัดทำาขึ้น
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุจิตรา  
อินทร์เรืองศรี (2554: 70-71) การพัฒนาบท
เรียนโมดูลวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย สำาหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลยัเทคนคิอตุสาหกรรมยานยนต ์ผลการวิจยั
พบว่า 1) บทเรียนโมดูลที่ประกอบด้วยหลักการ 
เหตุผล จุดมุ่งหมาย ความรู้พื้นฐาน การประเมิน
ผลเบื้องต้น กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล
หลังเรียน และการเรียนซ่อมเสริม มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ (83.88/85.96) ; สุพี ดอนไพรปาน 
(2556: 48) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนโมดูล
เรือ่งปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสำาหรบันกัเรยีน
มธัยมศกึษาปทีี ่2 ผลการวจิยั พบวา่ ประสิทธภิาพ
ของบทเรียนโมดูล เรื่อง ทฤษฎีเศรษฐกิจพอ
เพียง มีประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูล เท่ากับ 
79.66/82.77 โดยเปน็ไปตามเกณฑป์ระสทิธภิาพ
ที่กำาหนดไว้คือ 80/80 ; ปาณิสรา ครองตาเนิน 
(2559: 60) ไดศ้กึษา การพฒันาโมดลูการเรยีนรู ้
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คณิตศาสตร์ เรื่อง ลำาดับ ผลการศึกษา พบว่า ได้
โมดูลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องลำาดับ จำานวน 
3 เล่ม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.30/84.55 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำาหนดไว้ ; เรืองแสง  
ห้าสกุล (2559: 52) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การบรหิารหลักสตูรระยะสัน้โดยใช้โมดลฝูกึอบรม
ในการจัดการเรียนการสอนสำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม
ครสูอนวิชาชพีระยะสัน้ในการจัดทำาโมดูลฝกึอบรม 
ซึง่ เป็นสว่นหน่ึงในคู่มอื การบรหิารหลกัสูตรระยะ
สั้นการประยุกต์ใช้ IPO Model พบว่า หลักสูตร
ฝึกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดและ
มาก มีความสอดคล้องสูงทุกด้านการทดลองใช้
หลักสูตรฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎีร้อยละ  
81.60/80.49 และผลสัมฤทธิ์ภาคปฏิบั ติ  
ร้อยละ 79.42 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า 
มีผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎีร้อยละ 82.32/81.41 
และผลสัมฤทธิ์ภาคปฏิบัติร้อยละ 79.91 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่กำาหนดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
; อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ (2561: 65-67) ได้ศึกษา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทาวิจัยในช้ัน
เรียนของอาจารย์ผู้สอนกรณีศึกษา: การสร้างชุด
การเรยีนรูด้ว้ยตนเองและการใหค้ำาปรกึษา ผลการ
วจัิย พบวา่ 1) ประสทิธภิาพของชุดการเรียนรูด้้วย
ตนเอง เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน มีประสิทธิภาพ 
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยมีคะแนนค่า
เฉลีย่ประสทิธภิาพ 81.53/88.46 และสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของโรว์แลนด์ (Rowland, 1995: 
143) ได้พัฒนาบทเรียนโมดูลเพ่ือส่งเสริมและ
เตรียมความพร้อมด้านความมีระเบียบวินัยของ
นักศึกษาฝึกหัดครู ซึ่งบทเรียนโมดูลน้ีได้รับการ
พัฒนาจากความต้องการด้านความมีระเบียบ
วินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี้ ผล
การวิจัยพบว่า บทเรียนโมดูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพจริง ทำาให้นักศึกษามีความรู้และมี

ระเบียบวินัยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
กลยุทธ์ด้านการศึกษา ด้วยโมดูลการเรียนรู้ จึงมี
ความเหมาะสมที่ผู้สอนสามารถนำาไปปฏิบัติ เพื่อ
พัฒนานักศึกษาได้ โดยใช้หลักการ ทฤษฎี ในการ
จดัทำาอยา่งถกูตอ้ง จะส่งผลใหก้ารจดักจิกรรมการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพ นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ตามศกัยภาพ ซึง่ผูส้อนควรจะพฒันากจิกรรมการ
เรียนรู้ในรายวิชา ให้สอดคล้องเหมาะสมเพื่อให้
กิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

2. นักศึกษาที่เรียนด้วยโมดูลการเรียนรู้  
เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ดาน
การศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก (2.1) มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวของ
การเสริมสร้างความรู้ด้วยตนเองน้ัน จะพัฒนา
ทักษะต่างๆ ของนักศึกษา ดังนั้น กิจกรรมการ
เรียนรู้จำาเป็นต้องให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง
มากที่สุด เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง 
และมีโอกาสฝึกฝนทักษะอย่างเพียงพอ มีการจัด
กิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ ทั้งการฝึกเป็น 
กลุ่มใหญ่ ทั้งชั้นเรียน และฝึกรายงานบุคคล
ตามความพึงพอใจ ทำาให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ 
มากขึ้น และน่าจะเป็นสิ่งสำาคัญที่ทำาให้นักศึกษา
ไดเ้รยีนรูไ้ดเ้รว็ยิง่ขึน้ เกดิความรูใ้หมไ่ดด้ว้ยตนเอง
โดยผา่นกระบวนการคดิของตนเองอยา่งเปน็ระบบ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 
(2554: 7) ที่กล่าวว่า การเรียนการสอนที่เน้นผู้
เรยีนเปน็สำาคญัเปน็แนวการจดัการเรยีนการสอนที่
เนน้ใหผู้้เรยีนสรา้งความรู้ใหม่ และสิง่ประดิษฐใ์หม ่
โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการ
คิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม)  
ให้ผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการ
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เรียนการสอนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 
นอกจากนี ้จากผลการศกึษายัง พบวา่ การใช้โมดูล
การเรียนรู้ดังกล่าว ผ่านการประเมินของผู้ทรง
คณุวฒิุอยูใ่นเกณฑม์ากทีส่ดุ ทำาใหโ้มดูลการเรยีนรู ้
ทุกชุดมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน รวม
ทั้งนักศึกษาได้เรียนรู้จากการเรียนด้วยโมดูลการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ เกิดการท้าทาย
ความสามารถ และมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
ที่เร้าความสนใจตามเวลาที่เหมาะสม เรียงลำาดับ
จากง่ายไปหายาก ใช้ภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย 
มีความถูกต้อง มีเฉลยคำาตอบถูกต้อง จนมีผล
ทำาใหนั้กศกึษาเกดิการเรยีนรู ้ความชำานาญ ความ
แม่นยำาและเกิดเป็นความรู้ที่คงทน 

ดังผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาที่เรียน
ด้วยโมดูลการเรียนรู้ เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนกับคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน 
แสดงวา่ นกัศกึษาทีเ่รยีนด้วยโมดูลการเรียนรู ้เรือ่ง 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการ
ศกึษา มคีวามคงทนในการเรยีนรู ้(2.2) โมดลูการ
เรียนรู้ เป็นการสร้างแรงจูงใจในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นอย่างดี ซึ่งการให้นักศึกษาปฏิบัติ
กจิกรรมทีท่ำาให้นักศกึษาเรยีนรู ้ในสิง่ทีใ่กล้ตวั คุน้
เคย พบเห็นพฤติกรรมทีดี่ตามปกตใิช้วธิกีารงา่ยๆ 
ไม่มีอุปกรณ์มากมาย และในโมดูลการเรียนรู้มีวิธี
การฝกึคดิวเิคราะห ์สงัเคราะหต์ามเนือ้หา ใบงาน
แตล่ะโมดลู ในลกัษณะต่างๆ สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2547: 6) ได้กล่าวว่า  
ค รูซึ่ งทำ าหน้ าที่ เป็น ผู้ สอนนั้น  จะต้อง เป็น 
ผู้ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐาน การรู้จักเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ 
ท่ีเหมาะสมน้ันจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
หลักการจัดการเรียนรู้และกำาหนดจุดมุ่งหมาย

ของการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีพฤติกรรมตาม
ทิศทางที่กำาหนดเป็นวิธีการกระตุ้น ความสนใจ
ในการเรียนและช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้
ดีข้ึน สามารถเรียนรู้และนำาสิ่งท่ีตนเอง ได้เรียนรู ้
ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำาวันของ
ตนเองไดด้ขีึน้ (2.3) มกีารจดับรรยากาศการเรยีนรู ้ 
ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีบรรยากาศ
การเรียนการสอนที่เป็นกันเองและความแตกต่าง
ของบคุคล สอดคลอ้งกบัแนวคดิของทศินา แขมมณ ี 
(2556: 31) ที่กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้อย่างมีความ
สุข เป็นสภาพของการจัดการเรียนการสอน ใน
บรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีอิสระยอมรับความแตก
ต่างของบุคคล มีหลากหลายในวิธีการเรียนรู้ ส่ง
เสริมให้ผู้เรียน มีประสบการณ์แห่งความสำาเร็จ 
และได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ ซึ่งมีแนวทาง
สำาคัญ คือ บทเรียนต้องเป็นเรื่องใกล้ตัวมีความ
หมาย มีประโยชน์ กิจกรรมการเรียนรู้ต้องมีความ
หลากหลาย สือ่การเรียนตอ้งนา่สนใจ การประเมิน
ผล มุง่เนน้ตามศกัยภาพของผูเ้รยีนเปน็รายบคุคล 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนต้องแสดงออก
อย่างนุ่มนวลเป็นมิตร มีเมตตา อบอุ่น เข้าใจและ
ยอมรับกันและให้กำาลังใจและเกื้อกูลกัน ซึ่งน่าจะ
เปน็สว่นหนึง่ท่ีทำาใหน้กัศกึษา มคีวามพงึพอใจตอ่
การเรียน และส่งผลให้มีผลการเรียนที่สูงขึ้นด้วย 

3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้วยโมดูลการเรียนรู้ เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา โดยรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะนักศึกษาได้เรียนรู้จากโมดูลการเรียนรู้ มี
รูปแบบที่น่าสนใจ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลาก
หลาย สามารถเร้าความสนใจของนักศึกษาได้
เป็นอย่างดี อีกทั้งนักศึกษาลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ตามความสามารถของแต่ละคน ตามแนวคิด 
ทฤษฎแีละหลกัการในการสรา้งบทเรยีนโมดลูของ  
ชมพันธ์ กุญชร ณ อยุธยา (2536: 83-85)  
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ให้ข้อเสนอแนะในการสร้างบทเรียนโมดูลไว้ 
ดังต่อไปนี้ 1) ผู้สร้างจะต้องคำานึงถึงจุดมุ่งหมาย
ทัว่ไปของหลักสูตรอยู่เสมอและควรพิจารณาอย่าง
รอบคอบวา่ จดุมุ่งหมายของบทเรยีนทีส่รา้งข้ึนนัน้ 
ได้สร้างสมรรถภาพแก่ผู้เรียนที่สำาเร็จการศึกษา
ตามที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายทั่วไปของหลักสูตร
หรือไม่ และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ก็ต้องสอดคล้องกับปรัชญาในการเรียนการสอน
ของหลักสูตร เรื่องต่างๆ เหล่านี้ ควรระบุไว้อย่าง
ชดัเจน ในการเขยีนหลักการและเหตผุล 2) ในการ
กำาหนดสมรรถภาพทีจ่ะใหผู้เ้รยีนได้เรยีนรู ้3) หลงั
จากการกำาหนดจดุมุง่หมายแลว้ ผู้สรา้งบทเรยีนจะ
ต้องกำาหนดสมรรถภาพพื้นฐาน ที่จำาเป็นสาหรับ 
ผู้เรียน สมรรถภาพพื้นฐานควรจะกำาหนดแต่
เฉพาะเรื่องที่เป็นพื้นฐานจริงๆ ของบทเรียนนั้น 
ถา้เปน็ไปไดส้มรรถภาพพ้ืนฐานควรจะมนีอ้ยทีส่ดุ
เพ่ือให้โปรแกรมการเรียนยืดหยุ่นได้ และเพื่อให้
โอกาสแก่ผู้เรียนที่จะเลือกเรียนได้มากที่สุด 4) 
การสร้างแบบประเมินผลเบื้องต้น ผู้สร้างควรจะ
มั่นใจว่าเกณฑ์ที่สร้างขึ้นนั้น ใช้วัดสมรรถภาพ
ของผู้เรียนที่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายอย่างแท้จริง การ
ประเมินผลจะต้องคำานึงถึงความเป็นจริงและจะ
ต้องให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน วิธีการวัดผลจะ
มีประสิทธิภาพมากที่สุด หากคำานึงถึงภาคปฏิบัติ
และมีลักษณะที่จะช่วยในการวินิจฉัยข้อบกพร่อง 
5) การสรา้งกจิกรรมการเรยีน ผูส้รา้งควรพยายาม
ให้มีทางเลือกหลายๆ ทางแก่ผู้เรียนเพื่อให้เขาได้
เลือกในส่ิงที่จะช่วยให้เขาประสบความสำาเร็จมาก
ที่สุด สอดคล้องกับวิธีการเรียนของเขาและจะ
ชว่ยใหเ้ขาไดเ้รยีนรู้ในระยะเวลาอนัสัน้ นอกจากนี ้ 
ผู้เรียนควรจะได้มีโอกาสเลือกสร้างกิจกรรม
ของตนด้วยความช่วยเหลือของครู 6) ถ้าผู้สร้าง
กิจกรรมการเรียนเห็นว่ากิจกรรมต่างๆ นั้น ควร
จัดเรียงลำาดับการจัดลำาดับกิจกรรมก็ควรจะทำาให้
ชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงลักษณะแผนงาน
ท้ังหมด 7) กิจกรรมการเรียนต่างๆ ที่ให้ผู้เรียน

เลือกนั้น ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดเท่า
เทียมกัน 8) วิธีการประเมินผลหลังการเรียน ควร
ใช้วิธีการเสนอแนะในการสร้างการประเมินผล
เบื้องต้น และข้อทดสอบควรเชื่อถือได้ 9) ผู้สร้าง
บทเรียนอาจระบุกิจกรรมการเรียนซ่อมเสริมได้
ตามความเหมาะสม แม้ว่าปกติแล้วกิจกรรมการ
เรยีนซอ่มเสรมิควรจะขึน้อยูก่บัสถานการณเ์ฉพาะ 
เมื่อได้สร้างบทเรียนสมบูรณ์ทั้งโปรแกรมแล้ว 
กิจกรรมการเรียนซ่อมเสริมอาจจะนำามาใช้เป็น
กิจกรรมการเรียนที่ผู้เรียนเลือกเรียนได้ 10) คำา 
อธิบายของบทเรียนโมดูลต้องสั้นและชัดเจน  
11) ผู้สร้างบทเรียน ควรจะให้ผู้ร่วมงานหลายๆ 
คน และผู้เรียนช่วยกันวิจารณ์เพื่อจะได้นำาข้อ
วิจารณ์เหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขบทเรียนที่
สร้างข้ึน 12) เมื่อสร้างบทเรียนเรียบร้อยแล้ว  
ผู้สร้างควรทบทวนอีกครั้งว่าบทเรียนนั้นเน้นถึง
สมรรถภาพที่สัมพันธ์กับการพัฒนาของผู้เรียน
หรือไม่ และเป็นตัวอย่างที่ดีมีประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอนหรือไม่ 13) ในลำาดับสุดท้าย 
ผู้สร้างบทเรียนจะต้องคำานึงอยู่เสมอว่าบทเรียน
ที่สร้างขึ้นนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เสมอ  
ซึง่สง่ผลทำาใหผู้เ้รยีนมคีวามพงึพอใจในการเรยีนรู้
ด้วยโมดูลการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อก�รพัฒน�

จากผลการวิจัย การเรียนด้วยโมดูลการ
เรยีนรู ้เรือ่ง นโยบาย ยทุธศาสตร ์และแผนกลยทุธ์
ด้านการศึกษา พบข้อสำาคัญเพื่อการพัฒนา ดังนี้

1. การเรียนรู้ด้วยโมดูลการเรียนรู้ เรื่อง 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการ
ศึกษา ผู้เรียนต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง เรยีนรูไ้ด้ตลอดเวลาและเปน็การศกึษาแบบ
เปิด ทั้งผู้เรียนและผู้สอนปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ 
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเรียนรู้ร่วมกัน และมีบท
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เรียนแบบโมดูลใช้เรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning 
Experience) 

2. การเรียนรู้ด้วยโมดูลการเรียนรู้ เรื่อง 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ด้านการ
ศึกษา (EDA6201) สามารถยืดหยุ่นเวลา และ
สถานที่ ที่ใช้ในเรียนรู้ได้ดีมากขึ้น หากมีการ
ทบทวนข้อตกลงให้นำาบทเรียนที่ผ่านมามีการจด
บันทึกก่อนการปฏิบัติ (BAR) และการบันทึกหลัง
การปฏบิตั ิ(AAR) ใช้เปน็บทเรยีนทีดี่ในการพัฒนา
ตนเองและเพื่อนร่วมทีมที่มีความหมายมากขึ้น

3. ในกรณีที่นำาโมดูลการเรียนรู้ไปศึกษา
ด้วยตนเองนั้น คู่มือการใช้โมดูลการเรียนรู้ นับว่า 
มีความสำาคัญอย่างยิ่ง ผู้ใช้ควรศึกษาวิธีการใช้
อย่างละเอียด และปฏิบัติกิจกรรมให้ครบ ทุก
ขั้นตอนในกรณีที่เป็นกิจกรรมกลุ่ม ผู้ใช้สามารถ
ปฏิบัติแบบรายบุคคลได้ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติกิจกรรม 
ตามลำาดบัขัน้ตอนทีก่ำาหนดไวใ้นคู่มอืการใช้ จงึจะ
เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ อีกทั้งผู้ใช้ควรศึกษา
หรือเรียนรู้จากสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผู้สร้างและ
พัฒนาไว้เพื่อส่งผลต่อการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัย

ในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง 
ที่จัดการเรียนรู้ด้วยโมดูลการเรียนรู้ แต่ขาดการ
วิจัย สังเกตได้จากการสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พบว่า ไม่ค่อยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการเรียนด้วย

โมดลูการเรยีนรูร้ะดบัอดุมศกึษา ผูว้จิยัจึงขอเสนอ
แนะในการทำาการวิจัยต่อไป ดังนี้

1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
ด้วยโมดูลการเรียนรู้ (Module Learning) ระดับ
อุดมศกึษากับนกัศกึษาปรญิญาตร ีปรญิญาโท และ
ปริญญาเอก

2. ควรมีการวิจัยที่มีการจัดการเรียนรู้
ด้วยโมดูลการเรียนรู้ (Module Learning) ที่ส่ง
เสริมทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ระดับสูงตามศตวรรษที่ 21

3) ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้โมดูลการเรียนรู้ (Module 
Learning) กบัวธิกีารสอนแบบอืน่ๆ ในการจดัการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคณุคณบดคีณะศกึษาศาสตร ์และ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันนอกเฉียงเหนือ 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ประจำาหลักสูตร
ปรชัญาดษุฎบีณัฑิต สาขาวิชาการบริหารและภาวะ
ผู้นำาทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้พัฒนา
ศกัยภาพตนเองเรยีนรูร่้วมกบัผูเ้รยีน และวิจยัและ
พัฒนานวัตกรรมชุดการเรียนรู้ เป็นบทเรียนบท
เรียนโมดูลในการยายผลให้มีประสิทธิภาพ
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