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การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และความคงทนในการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องแรงและความดัน ที่เรียนโดยใช้
โปรแกรมบทเรยีนแบบจำาลองสถานการณแ์ละการเรยีนแบบสบืเสาะหาความรู้ 
Comparisons of Learning Achievements, Science Process Skills, 
Science Problem-solving and Learning Retention on the Force 
and Pressure of Prathomsueksa 5 Students Who Learned Using 
a Simulation Courseware and an Inquiry-based Learning 

เสาวนีย์ เวชพิทักษ์,1 สังคม ภูมิพันธุ์,2 วชิระ อินทร์อุดม3 
Saowanee Wechpitak,1 Sangkom Pumipuntu,2 Wachira In-Udom3 

บทคัดย่อ 
 การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) พฒันาโปรแกรมบทเรยีนแบบจำาลองสถานการณ ์เรือ่งแรง
และความดัน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และศึกษาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียน 2) 
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ความสามารถในการแกป้ญัหา
ทางวิทยาศาสตร์ และความคงทนในการเรียนรู้หลังจากเรียนแล้ว 2 สัปดาห์ ระหว่างนักเรียนที่เรียนโดย
ใชโ้ปรแกรมบทเรยีนแบบจำาลองสถานการณแ์ละเรยีนแบบสบืเสาะหาความรู ้และ 3) ศกึษาความพงึพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนทั้ง 2 รูปแบบ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
บ้านวังคูณและโรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) นักเรียนโรงเรียนบ้าน
วังคูณ จำานวน 27 คน เป็นกลุ่มทดลองที่ 1 เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบจำาลองสถานการณ์ และ
นกัเรยีนโรงเรยีนชมุชนหนองเมก็ จำานวน 27 คน เปน็กลุม่ทดลองที ่2 เรยีนแบบสบืเสาะหาความรู ้เครือ่ง
มือที่ใช้ ได้แก่ 1) โปรแกรมบทเรียนแบบจำาลองสถานการณ์ 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม
บทเรียนแบบจำาลองสถานการณ์และแบบสืบเสาะหาความรู้ 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4) แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5) แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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วิทยาศาสตร์ และ 6) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน รอ้ยละ การทดสอบสมมตฐิานใชว้ธิวีเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่มทางเดยีว F-test 
(one-way ANCOVA) และ t-test (independents samples) 
 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 1. โปรแกรมบทเรียนแบบจำาลองสถานการณ์ เรื่องแรงและความดัน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.52/85.74 และมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.74 
 2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียนแบบจำาลองสถานการณ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และความคงทนใน
การเรียนรู้ สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียนแบบจำาลองสถานการณ์ และนักเรียนที่เรียนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

คำาสำาคัญ: โปรแกรมบทเรียนแบบจำาลองสถานการณ์, การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

Abstract 
 The purposes of this study were 1) to develop a simulation courseware on the force 
and pressure with a required efficiency of 80/80 and to find out an effectiveness index of 
the developed courseware, 2) to compare students’ learning achievements, science process 
skills, science problem-solving, and learning retention after 2 weeks between learning through 
a simulation courseware and an inquiry-based learning, and 3) to examine satisfaction of 
the students with learning through both models. The sample used in this study consisted 
of Prathomsueksa 5 students of Ban Wang Koon School and Chumchonnongmek School,  
under the Office of Khon Kaen Educational Service Area Zone 3 in the second semester of 
the academic year 2007, obtained using the cluster random sampling technique. 27 students 
of Ban Wang Koon School were an experimental group 1 learned through the simulation 
courseware, and 27 students of Chumchonnongmek School were an experimental group 2 
learned through the inquiry-based learning. The instruments were 1) a developed simulation 
courseware, 2) plans for organization of learning in supplement to the courseware and plans 
of inquiry-based learning, 3) a learning achievement test, 4) a science process skills test, 5) 
a science problem-solving test, and 6) a scale on student satisfaction with learning through 
the simulation courseware and inquiry-based learning. The statistics used for analyzing data 
were mean, standard deviation, percentage, and one-way ANCOVA, t-test (independent 
samples) were employed for testing hypotheses. 
 The results of the study revealed the following: 
 1. The developed simulation courseware had an efficiency of 82.52/85.74 and the 
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effectiveness index of the courseware was 0.74.
 2. The students learned through the developed simulation courseware had higher 
learning achievement, science process skills, science problem-solving, and learning retention 
after 2 week than the students learned through the inquiry-based learning at the .01 level of 
significance. 
 3. The students showed their satisfaction with learning through the simulation course-
ware and the inquiry-based learning as a whole at a high level. 

Keywords: simulation courseware, inquiry-based learning 

โปรแกรมบทเรียนแบบจำาลองสถานการณ์นับ
เป็นการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เข้ากับการสอน
อย่างมีพลังมากที่สุดแบบหนึ่ง โดยเฉพาะในแง่
ของการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน นอกจากนี้
ยังช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนในสิ่งที่ทำาไม่ได้
ในชีวิตจริง (วิภา อุตมฉันท์, 2544: 130) 
 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่
ใหผู้เ้รยีนสามารถใชว้ธิกีารสบืเสาะหาความรู ้โดย
อาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
ค้นพบความรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี
ความหมายด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้น
สร้างความสนใจ 2) ขั้นสำารวจและค้นหา 3) ขั้น
อภิปรายและลงข้อสรุป 4) ขั้นขยายความรู้ และ 
5) ขัน้สรปุ ซึง่เปน็การจดัการเรยีนการสอนทีท่ำาให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความ
รู้ด้วยตนเอง กล้าแสดงออก สามารถเชื่อมโยง
องค์ความรู้จากเนื้อหาบทเรียนและสรุปประเด็นที่
สำาคัญได้ ดังนั้นการที่ผู้เรียนจะสร้างองค์ความรู้
ได้ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
(กรมวิชาการ, 2545: 22) 
 บทเรยีนคอมพวิเตอรท์ำาใหผู้เ้รยีนมคีวาม
ก้าวหน้าในการเรียน มีความคงทนในการเรียนรู้ 
มากกว่าที่เรียนตามรูปแบบของ สสวท. อีกทั้ง

บทนำ� 
 การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สำาหรับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งหวังให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการไปสู่การ
สรา้งองคค์วามรู ้โดยผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในการเรยีน
ทกุขัน้ตอน ไดท้ำากจิกรรมทีห่ลากหลาย ผูส้อนจะมี
บทบาทในการวางแผนการเรียนรู้ กระตุ้น แนะนำา 
ชว่ยเหลอืใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละกระบวนการ
เรียนรู้ที่แท้จริง กระบวนการที่ผู้เรียนสืบค้น เสาะ
หา สำารวจ ตรวจสอบ และคน้ควา้ดว้ยวธิกีารตา่งๆ 
จะทำาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเกิดความรับ
รู้อย่างมีความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็นองค์
ความรูข้องผูเ้รยีนเอง และสามารถนำามาใชไ้ดเ้มือ่
มีสถานการณ์ใดๆ มาเผชิญหน้า (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547: N) 
 โปรแกรมบทเรยีนแบบจำาลองสถานการณ ์
เป็นการนำาเนื้อหาวิชาและลำาดับวิธีการสอนมา
บันทึกเป็นโปรแกรมเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
เน้นรูปแบบการสร้างสถานการณ์ การจำาลอง
สถานการณ์จริง ลำาดับขั้นตอนเหตุการณ์ มีการ
จำาลองสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ สำาหรับให้ผู้
เรียนใช้ฝึกทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งมีขั้นตอนของ
บทเรียน ดังนี้ 1) นำาเข้าสู่บทเรียน 2) นำาเสนอ
สถานการณ์ 3) คำาสั่งให้ผู้เรียนเลือกกระทำา 4) ผู้
เรียนกระทำา 5) ผลที่เกิดขึ้น และ 6) จบบทเรียน 
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ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับ
มากที่สุด (บุญทัน จรบุรี, 2549: 117) เห็นได้ว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนการสอนที่
สามารถนำาไปใช้ในการเรียนวิทยาศาสตร์ได้ดี ดัง
นั้นโปรแกรมบทเรียนแบบจำาลองสถานการณ์จึง
เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ควรทำาการวิจัย 

คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมบทเรียนแบบ
จำาลองสถานการณ์ เรื่องแรงและความดัน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์80/80 และศกึษาดชันปีระสทิธผิลของ
โปรแกรมบทเรียน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และ
ความคงทนในการเรยีนรู ้ระหวา่งการเรยีนโดยใช้
โปรแกรมบทเรยีนแบบสถานการณจ์ำาลองและการ
เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียน
โดยใช้โปรแกรมบทเรียนแบบจำาลองสถานการณ์
และการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

สมมติฐ�นของก�รวิจัย 
 นักเรียนที่เรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียน
แบบจำาลองสถานการณ ์มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ความสามารถ
ในการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์และความคงทน
ในการเรยีนรู ้สงูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบสบืเสาะหา 
ความรู้ 

วิธีก�รวิจัย 
 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 
 ประชากร ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 5 โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาวิชาการ ศูนย์ที่ 
8 เบญจมิตรวิทยา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาขอนแก่น เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2550 จำานวน 4 โรงเรียน นักเรียน 104 คน แต่ละ
โรงเรยีนมกีารจดัหอ้งเรยีนแบบคละความสามารถ
ของนกัเรยีน คอื เกง่ ปานกลาง และออ่น โดยมชีัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 เพียงโรงเรียนละ 1 ห้องเรียน 
กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster 
random sampling) นักเรียนโรงเรียนบ้านวังคูณ 
จำานวน 27 คน เป็นกลุ่มทดลองที่ 1 เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนแบบจำาลองสถานการณ์ และ
โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก จำานวน 27 คน เป็นกลุ่ม
ทดลองที่ 2 เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 
 1 .  โปรแกรมบทเรียนแบบจำ าลอง
สถานการณ์ จำานวน 5 หน่วยการเรียน 
 2. แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ปรแกรม
บทเรียนแบบจำาลองสถานการณ์และการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ แบบละ 18 แผน 
 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ มีค่า
อำานาจจำาแนกรายข้อ .29 - .67 และค่าความเชื่อ
มั่นทั้งฉบับเท่ากับ .94 
 4. แบบทดสอบทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์ชนดิเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จำานวน 30 
ข้อ มีค่าความยาก .23 - .73 ค่าอำานาจจำาแนกราย
ข้อ .23 - .68 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
.90 
 5. แบบทดสอบความสามารถในการแก้
ปญัหาทางวทิยาศาสตร ์ชนดิเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
จำานวน 30 ข้อ มีค่าความยาก .50 - .75 ค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อ .25 - .67 และค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ .96 
 6. แบบวดัความพงึพอใจตอ่การเรยีน ชนดิ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
จำานวน 20 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนกรายขอ้ .34 - .79 
และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .90 
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 ก�รดำ�เนินก�รวิจัย 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) กลุ่ม
ทดลองทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน แบบทดสอบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
 2. ดำาเนินการสอนทั้ง 2 กลุ่ม โดยกลุ่ม
ทดลองที่ 1 เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบ
จำาลองสถานการณ ์และกลุม่ทดลองที ่2 เรยีนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ ใช้เวลาในการสอนกลุ่มละ 18 
ชั่วโมง 3. ทดสอบหลังเรียน (post-test) กลุ่ม
ทดลองทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบทดสอบทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชุดเดียวกันกับ
การทดสอบก่อนเรียน พร้อมทั้งตอบแบบวัดความ
พึงพอใจต่อการเรียนทั้ง 2 รูปแบบ 
 4. หลังจากเรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ 
วดัความคงทนในการเรยีนรูท้ัง้ 2 กลุม่ โดยใชแ้บบ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดเดียวกันกับที่
ใช้ทดสอบหลังเรียน 
 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพโปรแกรมบท
เรียนแบบจำาลองสถานการณ์ โดยการหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และวิเคราะห์
ดชันปีระสทิธผิลโปรแกรมบทเรยีนโดยการใชส้ตูร
คำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้ F-test (one-way ANCOVA) 
 3. เปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ 
ของนักเรียน โดยใช้ t-test (independent 
samples) 
 4. ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียน โดย

การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลก�รวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียน
แบบจำาลองสถานการณ์ เรื่องแรงและความดัน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 
82.52/85.74 และดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรม
บทเรียนมีค่าเท่ากับ 0.74 
 2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้โปรแกรมบท
เรยีนแบบจำาลองสถานการณ ์มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรโ์ดย
รวมและรายด้าน 2 ด้าน คือ ด้านการจัดกระทำา
ข้อมูลและสื่อความหมาย และด้านการพยากรณ์ 
สงูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบสบืเสาะหาความรู ้อยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้โปรแกรมบท
เรียนแบบจำาลองสถานการณ์ มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และความคงทน
ในการเรียนรู้ สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบสืบเสาะ
หาความรู้ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
 4. นักเรียนที่เรียนโดยใช้โปรแกรมบท
เรียนแบบจำาลองสถานการณ์ และนักเรียนที่เรียน
แบบสืบเสาะหาความรู้ มีความพึงพอใจต่อการ
เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

อภิปร�ยผล 
 1 .  โปรแกรมบทเรียนแบบจำ าลอง
สถานการณ์ เรื่องแรงและความดัน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มี
ประสิทธิภาพ 82.52/85.74 นั่นคือโปรแกรมบท
เรยีนทำาใหน้กัเรยีนเกดิกระบวนการเรยีนรูร้ะหวา่ง
เรยีนเฉลีย่รอ้ยละ 82.52 และมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 85.74 แสดงว่า
โปรแกรมบทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้อาศัย
หลักการออกแบบและพัฒนาตามลำาดับขั้นทาง
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วิชาการของไชยยศ เรืองสุวรรณ (2550: 77-
88) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ขั้น ดังนี้ ขั้นวิเคราะห์ ขั้น
ออกแบบ ขั้นพัฒนาบทเรียน ขั้นนำาไปใช้/ทดลอง
ใช้ และขั้นประเมินและปรับปรุงแก้ไข โดยผู้วิจัย
ได้ทำาการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ผลการเรียน
รู้ที่คาดหวัง สร้างโปรแกรมบทเรียนแบบจำาลอง
สถานการณ์ ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา สื่อ โปรแกรม การวัดผล
ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ได้ทำาการทดลองใช้แบบหนึ่งต่อหนึ่งกับนักเรียน 
จำานวน 3 คน และทดลองแบบกลุ่มเล็ก (small 
group) กบันกัเรยีน จำานวน 15 คน ปรบัปรงุแกไ้ข
แล้วนำามาใช้จริงกับกลุ่มทดลอง นอกจากนี้ผู้วิจัย
ได้นำาเสนอบทเรียนด้วยเนื้อหาที่กระชับอ่านเข้าใจ
งา่ย มภีาพกราฟกิและภาพเคลือ่นไหว ออกแบบให้
สะดวกในการใช้ มีปฏสิัมพันธ์กับผู้เรียน เร้าความ
สนใจ ทำาใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจและกระตอืรอืรน้
ทีจ่ะเรยีนรู ้ทำาใหโ้ปรแกรมบทเรยีนมปีระสทิธภิาพ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของธวัช ไชยโส (2548: 
92) ได้เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการ
สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์กับการสอนตาม
คูม่อืคร ูพบวา่บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ปีระสทิธภิาพ 
81.88/84.90 
 ดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียน
แบบจำาลองสถานการณ์มีค่าเท่ากับ 0.7400 
แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อย
ละ 74.00 ทั้งนี้เนื่องมาจากโปรแกรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ออกแบบให้มีภาพ
เคลื่อนไหว ภาพนิ่งการ์ตูนที่มีสีสันสวยงามเหมาะ
สมกับวัยของนักเรียน ภาพประกอบสอดคล้องกับ
เนื้อหา เสียงบรรยาย ตัวอักษรมีขนาดเหมาะสม 
สวยงาม และอ่านง่ายสบายตา มีความชัดเจนใน
การสื่อความหมาย มีการสาธิตการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ นักเรียนจึงได้เรียนรู้ในแต่ละขั้น

ตอนทุกๆ เนื้อหาอย่างละเอียด ทำาให้นักเรียนมี
ความสุขในการเรียนและไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเพราะ
ได้ลงมือปฏิบัติ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2550: 7) 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของรัชนีย์ ดวงประทุม 
(2548: 108) ได้เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ความ
คงทน ความพึงพอใจ และทักษะชีวิต กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องน้ำา ฟ้า และดวงดาว 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียนด้วยบท
เรยีนคอมพวิเตอรก์บัการเรยีนแบบรว่มมอื (STAD) 
พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.7570 คิดเป็นร้อยละ 75.70 
 2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้โปรแกรมบท
เรียนแบบจำาลองสถานการณ์ มีคะแนนเฉลี่ยผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
เนื่องจากโปรแกรมบทเรียนเป็นสื่อการเรียนที่
แปลกใหม่ แตกต่างไปจากการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนปกติ นักเรียนมีอิสระในการควบคุมการ
เรียนด้วยตนเอง เช่น สามารถเลือกรูปแบบการ
เรียนที่เหมาะสมกับตนเอง เลือกเนื้อหาที่ตนเอง
ต้องการเรียน ควบคุมการทำาแบบฝึกหัดด้วย
ตนเอง อีกทั้งโปรแกรมบทเรียนสามารถสะท้อน
ผลการเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนไดท้ราบผลทนัท ีนกัเรยีน
สามารถเรียนรู้เนื้อหาที่ ไม่เข้าใจและสามารถ
ทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเองหลายๆ ครั้ง ทำาให้
นักเรียนสนใจและตื่นตัวในการเรียน จึงมีความ
เข้าใจเนื้อหามากขึ้น (กิดานันท์ มะลิทอง, 2536: 
63) สอดคล้องกับผลการวิจัยของประสิทธิ์ มูล
สมบัติ (2547: 108) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องระบบอวัยวะภายใน กลุ่ม
สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ระหว่างการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
กับการเรียนโดยใช้สถานการณ์จำาลอง พบว่า
นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดย
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ใช้สถานการณ์จำาลอง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 นักเรียนที่เรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียน
แบบจำาลองสถานการณ์ มีคะแนนเฉลี่ยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยรวมและราย
ด้าน 2 ด้าน คือ ด้านการจัดกระทำาข้อมูลและ
สื่อความหมาย และด้านการพยากรณ์ สูงกว่า
นักเรียนที่เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรมบทเรียนแบบ
จำาลองสถานการณ์ได้ออกแบบเพื่อให้นักเรียนได้
ฝึก ปฏิบัติทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มี
กระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีกิจกรรมการ
ทดลองทางวทิยาศาสตรแ์ละสถานการณจ์ำาลองให้
นักเรียนได้นำาทักษะกระบวนการทาวิทยาศาสตร์
มาแกป้ญัหาสถานการณต์า่งๆ โดยในโปรแกรมบท
เรยีนจะมสีถานการณท์ีเ่ปน็ปญัหาเพือ่กระตุน้หรอื
ท้าทายให้นักเรียนได้คิดหรือแก้ปัญหานั้น (วิภา  
อุตมฉันท์, 2544: 132) ซึ่งนักเรียนจะใช้วิธีการใด
ขึน้อยูก่บันกัเรยีนวา่จะเลอืกวธิีใดในการแกป้ญัหา 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของชัชวาภรณ์ สวัสดิกุล 
(2550: 68) ได้ศึกษาผลการเรียนด้วยโปรแกรม
บทเรยีนและการเรยีนแบบปกต ิเรือ่งการแกโ้จทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน ที่มีต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรม
บทเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐานโดยรวมและรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านการ
วัด ด้านการใช้เลขจำานวนและการคำานวณ ด้าน
การพยากรณ์ และด้านการลงข้อวินิจฉัย สูงกว่า
นักเรียนที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้โปรแกรมบท
เรียนแบบจำาลองสถานการณ์ มีความสามารถใน

การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สูงกว่านักเรียน
ที่เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรมบทเรียนแบบจำาลอง
สถานการณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ได้ออกแบบให้มี
การใชค้วามสามารถของนกัเรยีนในการแกป้ญัหา
ทางวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์จำาลองที่ผู้วิจัย
จัดไว้ในโปรแกรมบทเรียน ซึ่งนักเรียนจะต้องใช้
ความสามารถในการระบปุญัหาจากสถานการณท์ี่
กำาหนดให้ (วิภา อุตมฉันท์, 2544: 133) หาสาเหตุ
ของปัญหาว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร นักเรียนกำาหนด
วธิกีารแกป้ญัหา และวเิคราะหผ์ลทีเ่กดิขึน้หลงัจาก
เลือกวิธีการแก้ปัญหานั้นๆ สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของกนกพร ศิริมาลา (2550: 91) ได้เปรียบ
เทยีบผลการเรยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้5 ขัน้ โดย
ใช้พหุปัญญากับการเรียนสืบเสาะแบบ สสวท. ที่
มีต่อการคิดวิพากษ์วิจารณ์ และการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 พบว่านักเรียนที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียน
รู้ 5 ขั้น โดยใช้พหุปัญญามีการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ด้านความรู้ความจำาน้อยกว่านักเรียน
ที่เรียนสืบเสาะแบบ สสวท. อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แต่มีการนำาไปใช้และการคิดค้น
คว้าหาคำาตอบไม่แตกต่างกัน 
 นักเรียนที่เรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียน
แบบจำาลองสถานการณ์ มีความคงทนในการ
เรยีนรูส้งูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบสบืเสาะหาความ
รู้ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยนักเรียนที่เรียนโดย
ใช้โปรแกรมบทเรียนแบบจำาลองสถานการณ์ มี
คะแนนความคงทนในการเรียนรู้ร้อยละ 89.73 
และนักเรียนที่เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ มี
คะแนนความคงทนในการเรียนรู้ร้อยละ 86.15 
ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
แบบจำาลองสถานการณ์ นักเรียนสามารถศึกษา
และทบทวนบทเรียนได้โดยไม่จำากัดเวลา สถานที่ 
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และจำานวนครัง้ นกัเรยีนมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่ทีเ่รยีน
โดยการโต้ตอบ การฝึกปฏิบัติ และการได้รับการ
ทดสอบตามขั้นตอน (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2550: 
43) จึงมีความคงทนในการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
การวิจัยของประสิทธิ์ มูลสมบัติ (2547: 111) พบ
ว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มีความคงทนในการเรียนรู้ 
สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้สถานการณ์จำาลอง 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4. นักเรียนที่เรียนโดยใช้โปรแกรมบท
เรียนแบบจำาลองสถานการณ์ มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรมบท
เรียนแบบจำาลองสถานการณ์ นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ตามความต้องการของตนเอง และมี
โอกาสฝึกฝนทักษะต่างๆ หรือเรียนในเรื่องที่
ไม่เข้าใจซ้ำาๆ กันหลายครั้งได้โดยไม่เป็นตัวถ่วง
เพื่อนในชั้นเรียน และปราศจากข้อจำากัดในด้าน
เวลา ท้าทายให้นักเรียนเกิดความพยายามจนถึง
ระดับหนึ่งก็จะได้รับความสำาเร็จทันที จึงทำาให้
นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ และต้องการ
เรียนจากสื่อโปรแกรมบทเรียนในเรื่องต่อไป
อีก (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2550: 3) ส่วนการ
เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ ได้ใช้กระบวนการ
ที่กระตุ้นและสร้างเสริมแรงจูงใจให้นักเรียนได้
ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติ
กจิกรรมทีเ่นน้กระบวนการและการมสีว่นรว่มของ
นักเรียน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2547: N) จึงทำาให้นักเรียนเกิด
ความพึงพอใจต่อการเรียน สอดคล้องกับผลการ

วิจัยของนิรภัย ศรีทะรัง (2548: 95) ได้วิจัยผล
การเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์และการสอน
แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้กิจกรรมจิ๊กซอว์ เรื่องสิ่ง
แวดล้อมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 พบวา่นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจตอ่การเรยีนรูจ้าก
บทเรียนคอมพิวเตอร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาโปรแกรมบท
เรียนไปใช้ 
  1.1 หากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียง
พอกับจำานวนนักเรียน อาจจัดให้เรียนเป็นกลุ่มได้
โดยในแต่ละกลุ่มควรคละกันระหว่างนักเรียนที่
เรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน 
  1.2 ควรจัดให้มีครูผู้ช่วยในขณะที่ใช้
โปรแกรมบทเรียน เพื่อให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการ
ใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละแกไ้ขปญัหากรณเีครือ่ง
คอมพิวเตอร์ขัดข้อง 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรพฒันาโปรแกรมบทเรยีนเนือ้
หาอื่นๆ ในช่วงชั้นต่างๆ 
  2.2 ควรวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียนและการ
สอนแบบอื่นๆ หรือเปรียบเทียบกับสื่อมัลติมีเดีย
อื่นๆ 
  2.3 ควรวจิยัปจัจยัดา้นพฤตกิรรมของ
นักเรียนที่มีลักษณะแตกต่างกัน เพื่อนำาผลที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์วิชาภาษา
อังกฤษ เรื่อง Myself and Family ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนร่วมมือแบบทีม (TAI) 
Comparisons of Learning Achievement and Creative Thinking  
in English Entitled Myself and Family for Prathomsueksa 2  
Students Who Learned Using a Courseware and a Team-Assisted 
Individualization 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาโปรแกรมบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Myself 
and Family ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และศึกษาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียน 2) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
และการเรยีนรว่มมอืแบบทมี (TAI) 3) ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตีอ่การเรยีนดว้ยโปรแกรมบท
เรยีนและการเรยีนรว่มมอืแบบทมี และ 4) ศกึษาความคงทนในการเรยีนของนกัเรยีน หลงัจากเรยีนดว้ย
โปรแกรมบทเรยีนและการเรยีนรว่มมอืแบบทมี กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยัเปน็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ภาคเรียนที่ 2/2550 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 1 
จำานวน 64 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) และจับสลากเป็นกลุ่มทดลอง
ที่ 1 เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน และกลุ่มทดลองที่ 2 เรียนร่วมมือแบบทีม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ 1) โปรแกรมบทเรียน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียนและการเรียนร่วมมือแบบ
ทีม 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ และ 5) แบบวัดความ
พงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตีอ่การเรยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนและการเรยีนรว่มมอืแบบทมี สถติทิี่ใชใ้นการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และ t-test (independent samples) 
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 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 1. โปรแกรมบทเรียน เรื่อง Myself and Family มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.18/80.42 และค่า
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.697 
 2. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนและการเรยีนรว่มมอืแบบทมี มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน 
 3. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนและนกัเรยีนทีเ่รยีนรว่มมอืแบบทมี มคีวามพงึพอใจตอ่
การเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 4. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนและนกัเรยีนทีเ่รยีนรว่มมอืแบบทมี มคีวามคงทนในการ
เรียนหลังจากเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 93.24 และ 97.36 ของคะแนนหลังเรียนตามลำาดับ 

คำาสำาคัญ: โปรแกรมบทเรียน, ความคิดสร้างสรรค์, การเรียนร่วมมือแบบทีม 

Abstract
 The purposes of this study were: 1) to develop a courseware in English entitled  
Myself and Family for Prathomsueksa 2 with a required efficiency of 80/80 and to find out 
an effectiveness index of the developed courseware, 2) to compare learning achievement 
and creative thinking of students who learned using the courseware and a team-assisted  
individualization (TAI), 3) to examine students’ satisfaction with learning by using the  
courseware and a team-assisted individualization, and 4) to examine learning retention 
of the students after two weeks of learning by using the courseware and a team-assisted  
individualization. The sample used in this study consisted of 64 Prathomsueksa 2 students 
attending in the second semester of the academic year 2007 at Ban Si Bun Rueang School 
under the Office of Nong Bua Lam Phu Educational Service Area Zone 1, obtained using the 
cluster random sampling technique. They were assigned into 2 groups: experimental group 
1 learned using the courseware and experimental group 2 learned using a team-assisted  
individualization. The instruments used in this study were a developed courseware, a  
courseware and a team-assisted individualization plans, a learning achievement test, a  
creative thinking test, and a scale on student’s satisfaction with learning by using the  
courseware and a team-assisted individualization. The statistics used for analyzing the  
collected data were mean, standard deviation, percentage, and t-test (independent samples). 
 The results of the study were as follows: 
 1. The developed courseware entitled Myself and Family had an efficiency of 
84.18/80.42 and the effectiveness index of the courseware was 0.697. 
 2. The students who learned using the courseware and those who learned using the 
TAI learning did not show different learning achievement and creative thinking. 
 3. The students who learned using the courseware and those who learned using the 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18 ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2552

TAI learning showed their satisfaction with learning at a high level. 
 4. After two weeks of learning, the students who learned using the courseware and 
those who learned using the TAI could retain their learning at 93.24 and 97.36 percent of the 
posttest mean score respectively. 

Keywords: courseware, creative thinking, team-assisted individualization (TAI) 

บทนำ� 
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์วิชา
ภาษาองักฤษนบัวา่เปน็วชิาทีม่คีวามสำาคญัอยา่งยิง่ 
เพราะเป็นการเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นมนุษย์
และสรา้งศกัยภาพในการสือ่สาร ซึง่เปน็การเตรยีม
ความพร้อมและเสริมสร้างให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวางรากฐานในการ
เรยีนรู ้การเรยีนภาษาองักฤษไมค่อ่ยประสบความ
สำาเรจ็เทา่ทีค่วรโดยเฉพาะในระดบัชว่งชัน้ที ่1 ทัง้นี้
เพราะการจัดการเรียนการสอนประสบกับปัญหา
ต่างๆ มากมาย เช่น ปัญหาเกี่ยวกับผู้สอนที่ยึด 
วธิกีารสอนแบบเดมิ ปญัหาเกีย่วกบันกัเรยีนที่ไมรู่้
คณุคา่วา่จะเรยีนภาษาองักฤษไปทำาไม ปญัหาเกีย่ว
กับสื่อการเรียนการสอนที่ล้าสมัย (กรมวิชาการ, 
2545: 20) จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางที่
จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ก็คือ
การนำาเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียน
ตามเอกัตภาพ ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองและ
เกดิทศันคตทิีด่ตีอ่วชิาทีเ่รยีน โปรแกรมบทเรยีนจงึ
เป็นเทคโนโลยีประเภทหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพราะใน
แต่ละบทเรียนจะมีตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพ
นิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบในลักษณะ
ของสือ่หลายมติ ิ(hypermedia) ทำาใหผู้เ้รยีนสนกุ
ไปกับการเรียนและไม่รู้สึกเบื่อหน่าย การสร้าง
โปรแกรมบทเรียนได้อาศัยแนวคิดจากทฤษฏีการ

เชือ่มโยงระหวา่งสิง่เรา้กบัการตอบสนอง โดยการ
ออกแบบใหม้ขีอ้มลูปอ้นกลบัเพือ่การเสรมิแรงใหผู้้
เรียน (กิดานันท์ มลิทอง, 2543: 243-245) 
 การเรียนร่วมมือแบบทีม (Team-Assist-
ed Individualization: TAI) ได้รับการพัฒนาขึ้น 
ณ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอบกินส์ (John Hopkins 
University) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิธีการ
สอนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ (cooperative learning) และการสอน
รายบุคคล (individualization instruction) เข้า
ด้วยกัน ซึ่งสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลโดย
ใหล้งมอืทำากจิกรรมการเรยีนดว้ยตนเองตามความ
สามารถจากแบบฝึกทักษะ และส่งเสริมความร่วม
มอืภายในกลุม่ มกีารแลกเปลีย่นประสบการณก์าร
เรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การเรียนร่วมมือ
แบบทีมกำาหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถแตก
ต่างกันมาร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ นักเรียนที่เรียน
เก่งจะพยายามช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อนเพื่อ
ให้คะแนนของกลุ่มดีขึ้น และนักเรียนที่เรียนอ่อน
จะพยายามช่วยเหลือตนเองเพื่อไม่ให้คะแนนของ
กลุ่มต่ำาลง ซึ่งการเสริมแรงนี้ช่วยกระตุ้นการร่วม
มอืกนัทำากจิกรรมของนกัเรยีนภายในกลุม่ (Slavin, 
1996: 22-24) จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยเป็นครู
สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมบทเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความคดิสรา้งสรรคท์างการเรยีนของนกัเรยีน 
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คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง 
My Self and Family ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 และศึกษาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรม
บทเรียน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนที่เรียน
ด้วยโปรแกรมบทเรียนและการเรียนร่วมมือแบบ
ทีม (TAI) 
 3. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนที่
มตีอ่การเรยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนและการเรยีน
ร่วมมือแบบทีม 
 4. เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนของ
นกัเรยีน หลงัจากเรยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนและ
การเรียนร่วมมือแบบทีม 

สมมติฐ�นของก�รวิจัย 
 นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
และนักเรียนที่เรียนร่วมมือแบบทีม มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน 

วิธีก�รวิจัย 
 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 
 ประชากรในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2550 โรงเรียน
บ้านศรีบุญเรือง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองบัวลำาภู เขต 1 จำานวน 4 ห้องเรียน รวม 120 
คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน จำานวน 2 ห้องเรียน 
รวม 64 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster 
random sampling) และจับสลากได้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 เป็นกลุ่มทดลองที่ 1 เรียน
ด้วยโปรแกรมบทเรียน และนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2/2 เป็นกลุ่มทดลองที่ 2 เรียนร่วมมือ
แบบทีม 

 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 
 1. โปรแกรมบทเรยีน จำานวน 2 หนว่ยการ
เรียน 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม
บทเรียนและการเรียนร่วมมือแบบทีม แบบละ 8 
แผน 
 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าอำานาจ
จำาแนก .22 - .88 ค่าความยากง่าย .33 - .77 และ
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .94 
 4. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ชนิด
ปรนยั 3 ตวัเลอืก จำานวน 20 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนก 
.21 - .73 คา่ความยากงา่ย .33 - .77 และคา่ความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ .91 
 5. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียน ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) 5 ระดับ มี 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ความ
พึงพอใจต่อการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน มีค่า
อำานาจจำาแนก .65 - .79 และค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ .92 ฉบับที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเรียนร่วม
มือแบบทีมมีค่าอำานาจจำาแนก .70 - .87 และค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .93 
 ก�รดำ�เนินก�รวิจัย 
 1. ทำาการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 
ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 
 2. ทำาการสอนตามแผน โดยกลุ่มทดลอง
ที่ 1 เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน และกลุ่มทดลอง
ที่ 2 เรียนร่วมมือแบบทีม กลุ่มละ 8 ครั้ง ครั้งละ 
2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง 
 3. ทำาการทดสอบหลังเรียน (post-test) 
ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนและแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคท์างการ
เรียนชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน จากนั้น
ทำาการตอบแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียน 
 4. เมือ่เรยีนผา่นไปแลว้ 2 สปัดาห ์ทำาการ
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ทดสอบซ้ำาอีกครั้งทั้ง 2 กลุ่ม ด้วยแบบทดสอบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบหลัง
เรียน 
 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 
 1. หาประสทิธภิาพของโปรแกรมบทเรยีน 
โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ร้อยละ 
 2. หาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบท
เรียน โดยการใช้สูตรคำานวณค่าดัชนีประสิทธิผล 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างนักเรียนที่เรียน
ด้วยโปรแกรมบทเรียนและนักเรียนที่เรียนร่วมมือ
แบบทีม โดยการหาค่าที (t-test, independent 
samples) 
 4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่
มตีอ่การเรยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนและเรยีนรว่ม
มือแบบทีม โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 5. วิเคราะห์ความคงทนในการเรียนของ
นักเรียนหลังจากเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและ
เรียนร่วมมือแบบทีมไปแล้ว 2 สัปดาห์ โดยการหา
ร้อยละ 

ผลก�รวิจัย 
 1. โปรแกรมบทเรียน เรื่อง Myself and 
Family มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.18/80.42 และ
ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.697 
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
และนักเรียนที่เรียนร่วมมือแบบทีม มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่าง
กัน 
 3. นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
และนักเรียนที่เรียนร่วมมือแบบทีม มีความพึง
พอใจต่อการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 4. นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
และนักเรียนที่เรียนร่วมมือแบบทีม มีความคงทน

ในการเรียนหลังจากเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ คิด
เป็นร้อยละ 93.24 และ 97.36 ของคะแนนหลัง
เรียน ตามลำาดับ 

อภิปร�ยผล 
 1. โปรแกรมบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
เรื่อง Myself and Family ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.18/80.42 เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 80/80 ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรม
บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีการออกแบบระบบและ
วิธีการนำาเสนอเนื้อหาครบถ้วนตามจุดประสงค์
การเรียน สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน
ได้เป็นอย่างดีจากสี เสียง และภาพเคลื่อนไหว
ประกอบบทเรียน นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบท
เรยีน มกีารบนัทกึผลการเรยีนและประเมนิผลการ
เรียนของนักเรียน มีความยืดหยุ่นด้านเวลา สถาน
ที่ สามารถนำาติดตัวไปเรียนในสถานที่ต่างๆ ที่มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ จะเห็นได้ว่าโปรแกรมบท
เรียนสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลได้เป็นอย่างดี (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 
2550: 3-4) สอดคล้องกับผลการวิจัยของลำาดวน  
ชาวไธสง (2549: 94) ได้เปรียบเทียบผลการ 
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) เรื่องคำากริยา คำาคุณศัพท์  
คำาบุพบท ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
การเรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียนและการเรียน
ร่วมมือแบบ STAD พบว่าโปรแกรมบทเรียนมี
ประสิทธิภาพ 83.08/81.92 
 ดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียน
เท่ากับ 0.697 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าใน
การเรยีนรอ้ยละ 69.70 ทัง้นีเ้นือ่งจากโปรแกรมบท
เรยีนทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้มทีัง้ตวัอกัษร ภาพกราฟกิ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ ทำาให้
นักเรียนสนุกสนานกับการเรียน เกิดจินตนาการ 
เปน็การนำาเสนอสิง่แปลกใหม ่สามารถดงึดดูความ
สนใจอยูต่ลอดเวลาและมคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ใน
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ลกัษณะของความตอ้งการเรยีนรูส้ิง่ตา่งๆ ทีแ่ปลก
ใหม ่(ถนอมพร (ตนัพพิฒัน)์ เลาหจรสัแสง, 2541: 
66-69) สอดคล้องกับผลการวิจัยของอ้อยทิพย์  
สุรภักดิ์ (2551: 89) ได้พัฒนาโปรแกรมบทเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ ด้านการอ่านและการเขียนโดย
การเรียนแบบร่วมมือ เรื่องสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าโปรแกรมบทเรียนมี
ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.604 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่เรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียนและการเรียน
ร่วมมือแบบทีมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนเป็นการเรียนแบบเอกัตบุคคล
ทีน่กัเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดเ้องตามความตอ้งการ
ของตน และมโีอกาสไดฝ้กึฝนทกัษะตา่งๆ นกัเรยีน
ได้เรียนตามลำาดับขั้นตอนจากง่ายไปหายาก ซึ่ง
โปรแกรมบทเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้เน้นการฝึก
ทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขยีน โดยอาศยัหลกัการพฒันาโปรแกรม
บทเรียน 5 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ 2) การ
ออกแบบ 3) การพัฒนาบทเรียน 4) การนำาไปใช้/
ทดลองใช ้และ 5) การประเมนิและปรบัปรงุแกไ้ข  
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2548: 161-181) สำาหรับ
การเรียนร่วมมือแบบทีม เป็นวิธีการเรียนการ
สอนที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดย
ลงมือทำากิจกรรมการเรียนด้วยตนเองตามความ
สามารถจากแบบฝึกทักษะ และส่งเสริมความร่วม
มอืภายในกลุม่โดยมกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์
การเรยีนรูแ้ละปฏสิมัพนัธท์างสงัคม ทำาใหน้กัเรยีน
ที่มีความสามารถแตกต่างกันมาทำางานร่วมกัน
เป็นกลุ่มเล็กๆ 4 คน เป็นนักเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน 
ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน นักเรียนที่เรียน
เก่งพยายามช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อน เพื่อให้
คะแนนของกลุ่มเพิ่มขึ้น และนักเรียนที่เรียนอ่อน
ก็พยายามช่วยตวัเองเพือ่ไม่ดึงคะแนนของกลุม่ต่ำา
ลง จงึทำาใหน้กัเรยีนทีเ่รยีนรูด้ว้ยโปรแกรมบทเรยีน

และการเรยีนรว่มมอืแบบทมี มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียนไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของลำาดวน ชาวไธสง (2549: 94) พบว่านักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้โปรแกรมบท
เรียนและนักเรียนที่เรียนร่วมมือแบบ STAD มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน 
 ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนรู้
ด้วยโปรแกรมบทเรียนและการเรียนร่วมมือแบบ
ทีม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนด้วยโปรแกรมบท
เรียนมีลักษณะเป็นกระบวนการให้นักเรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ทำาให้สามารถสร้างความคิด 
สร้างจินตนาการ ไม่จนต่อสถานการณ์หรือสภาพ
แวดล้อมที่กำาหนดไว้ และหากได้รับการกระตุ้น
จะช่วยให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในความคิดของ
ตนเอง (สุวิทย์ มูลคำา, 2547: 33) ส่วนการเรียน
ร่วมมือแบบทีม เป็นการเรียนแบบกลุ่ม มีการ
ระดมพลังสมอง เป็นการแก้ปัญหาโดยระบบกลุ่ม 
ทำาให้เกิดการรวมพลังความคิด ฝึกให้นักเรียนได้
คิดจากการสัมผัสกับสภาพจริงในการทำางานด้าน
ต่างๆ ที่ต้องเจอผู้คนมากมาย (Slavin, 1996: 
22-24) ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ที่เรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียนและการเรียนร่วม
มือแบบทีมจึงไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยครั้งนี้ไม่
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพรสวรรค์ ปราบภัย,  
ไชยยศ เรอืงสวุรรณ และไพฑรูย ์สขุศรงีาม (2552: 
76) ได้วิจัยผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน 
กับการเรียนเป็นกลุ่มร่วมมือแบบ Jigsaw ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียน
ทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนมคีวามคดิสรา้งสรรค์
สงูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนเปน็กลุม่รว่มมอืแบบ Jigsaw 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ 
ด้วยโปรแกรมบทเรียนและการเรียนร่วมมือ
แบบทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
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นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียนได้
อย่างอิสระทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ อีก
ทั้งบทเรียนมีการออกแบบน่าสนใจได้รวบรวมสื่อ
ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว ทำาให้นักเรียนมีความเพลิดเพลิน
ในการเรียน และได้ทราบผลการประเมินผลการ
เรียนทันที (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2550: 3-4) 
ส่วนการเรียนร่วมมือแบบทีม นักเรียนสามารถ
เรียนรู้จากกลุ่ม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันวาง
เป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกันและคอยช่วยเหลือ
กัน ทำาให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น มีแรงจูงใจ
ในการทำากิจกรรมภายในกลุ่ม เพื่อให้ผลงานของ
ตนและของกลุ่มออกมาดีที่สุด (Slavin, 1996: 
22-24) จึงทำาให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของอ้อยทิพย์ สุร
ภักดิ์ (2551: 90) พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยโปรแกรม
บทเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 4. นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
และการเรียนร่วมมือแบบทีม มีความคงทนใน
การเรียนหลังจากเรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ คิด
เป็นร้อยละ 93.24 และ 97.36 ตามลำาดับ ทั้งนี้
เนื่องจากโปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้นนักเรียน
จะทราบผลประเมินการเรียนของตนเองได้ทันที 
สามารถฝึกทบทวนเนื้อหาได้ตามความต้องการ
และเลือกเนื้อหาเสริมได้ จึงทำาให้ความรู้ความ
เข้าใจยังคงอยู่ (ประสาท อิศรปรีดา, 2523: 209) 
ส่วนการเรียนร่วมมือแบบทีม เป็นการสอนผสม
ผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้
และการสอนรายบุคคลเข้าด้วยกัน โดยมีแบบ

ฝึกเสริมทักษะให้นักเรียนได้ฝึกฝน ซึ่งจะทำาให้
นักเรียนเข้าใจและเกิดความชำานาญและสามารถ
จดจำาบทเรยีนไดน้านยิง่ขึน้ (Slavin, 1996: 22-24) 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของลำาดวน ชาวไธสงค์ 
(2549: 94) พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ทีเ่รยีนโดยใชโ้ปรแกรมบทเรยีนและการเรยีนรว่ม
มือแบบ STAD มีความคงทนในการเรียนรู้ไม่แตก
ต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้ 
  1.1 จากการวิจัยพบว่าการเรียนด้วย
โปรแกรมบทเรยีนมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
ดังนั้นครูผู้สอนสามารถนำาโปรแกรมบทเรียนไป
ประยุกต์ใช้ในเนื้อหาอื่นๆ ได้ โดยปรับเนื้อหาและ
ออกแบบโปรแกรมบทเรยีนใหเ้หมาะสมกบัวยัของ
นักเรียน 
  1.2 ผู้สอนต้องจัดทำาคำาชี้แจงการใช้
โปรแกรมบทเรียนอย่างชัดเจน คู่มือกับโปรแกรม
บทเรยีนตอ้งสอดคลอ้งกนั และตอ้งจดัสถานการณ์
ให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความ
ต้องการ และควรทำาการทดสอบการเชื่อมโยง
ขอ้มลูตา่งๆ ในโปรแกรมบทเรยีนกอ่นนำาไปใช ้เพือ่
ให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยต่อไป 
  2.1 ควรพฒันาโปรแกรมบทเรยีนวชิา
ภาษาอังกฤษ เนื้อหาอื่นๆ ในช่วงชั้นต่างๆ 
  2.2 ควรทำาการวิจัยการออกแบบ
โปรแกรมบทเรียนเพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียน 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนเป็นคู่ด้วยโปรแกรม 
บทเรียนกับการเรียนแบบปกติ 
Comparisons of Learning Achievement and Analytical  
Thinking Abi l i t ies  Ent i t led Computer Network of  
Matthayomsueksa 2 Students Who Learned Using the  
Learning Cell on Courseware and the Conventional Method 

มนตรี พลแพงขวา,1 สังคม ภูมิพันธุ์,2 สานิตย์ กายาผาด3 
Montree Polpaengkhwa,1 Sangkom Pumipuntu,2 Sanit Kayaphad3 

บทคัดย่อ 
 การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) พฒันาโปรแกรมบทเรยีน เรือ่งระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และหาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้น 2) เปรียบ
เทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการคดิวเิคราะหร์ะหวา่งการเรยีนเปน็คูด่ว้ยโปรแกรม
บทเรียนและการเรียนแบบปกติ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนทั้ง 2 รูปแบบ และ 4) 
ศกึษาความคงทนในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนในการเรยีนทัง้ 2 รปูแบบ กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัเปน็นกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำานวน 60 คน ภาคการศึกษาที่ 2/2550 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) แล้ว
จับสลากได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จำานวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลอง ใช้วิธีการเรียนเป็นคู่ด้วย
โปรแกรมบทเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จำานวน 30 คน เป็นกลุ่มควบคุม ใช้วิธีการเรียน
แบบปกต ิเครือ่งมอืที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่โปรแกรมบทเรยีน แผนการจดัการเรยีนรูเ้ปน็คูโ่ดยใชโ้ปรแกรม
บทเรียนและการเรียนแบบปกติ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบความสามารถในการ
คดิวเิคราะห ์และแบบวดัความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ีตอ่การเรยีนเปน็คูด่ว้ยโปรแกรมบทเรยีนและการ
เรียนแบบปกติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และ
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ทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (independent samples) 
 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 1. โปรแกรมบทเรียน เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.50/80.22 
และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.699 
 2. นักเรียนที่เรียนเป็นคู่ด้วยโปรแกรมบทเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนที่เรียนเป็นคู่ด้วยโปรแกรมบทเรียนและนักเรียนที่เรียนแบบปกติ มีความพึงพอใจต่อ
การเรียนอยู่ในระดับมาก 
 4. นกัเรยีนทีเ่รยีนเปน็คูด่ว้ยโปรแกรมบทเรยีนและนกัเรยีนทีเ่รยีนแบบปกต ิมคีวามคงทนในการ
เรียนรู้หลังเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ ร้อยละ 93.89 และ 89.55 ของคะแนนหลังการเรียนตามลำาดับ 

คำาสำาคัญ: โปรแกรมบทเรียน, การเรียนเป็นคู่, การคิดวิเคราะห์ 

Abstract 
 The aims of this research were: 1) to develop the courseware on computer network to 
meet the 80/80 effective criterion and to find out the effectiveness index of the developed 
courseware, 2) to compare the learning achievement and the analytical thinking abilities of 
the students who learned using the learning cells on courseware and the conventional method, 
3) to examine students’ satisfaction which those two methods of learning, and 4) to examine 
the learning retention of the students who learned using those two methods of learning. The 
sample consisted of 60 Matthayomsueksa 2 students in the second semester in the academic 
year 2007 who attended the Wangluangpittayasan School under the Office of Nong Khai 
Educational Service Area Zone 2. These samples were selected by cluster random sampling 
technique and were assigned into 2 groups; the experimental group with 30 students who 
learned using the learning cells on courseware and the control group with 30 students who 
learned using the conventional method. Instruments employed in this research included: 1) 
a courseware, 2) plans for learning cells on courseware and plans for conventional method, 
3) a learning achievement test, 4) an analytical thinking abilities test, and 5) a scale on  
satisfaction with learning cells on courseware and conventional method. The statistics used for 
data analyses were mean, standard deviation, percentage, and t-test (independent samples) 
was employed for testing hypotheses. 
 The study results were as follows: 
 1. The courseware of computer network had and efficiency of 82.50/80.22 and an 
effectiveness index was 0.699. 
 2. The students who learned using the learning cells on courseware showed higher 
learning achievement and analytical thinking abilities than those who learned using the 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 26 ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2552

conventional method at the .05 level of significance. 
 3. The students who learned using the learning cells on courseware and the  
conventional method showed satisfaction with learning at more level. 
 4. The students who learned using the learning cells on courseware and the  
conventional method could retain their learning after two weeks of learning at 93.89 and 
89.55 percent of the posttest mean score respectively. 

Keywords: courseware, learning cell, analytical thinking 

บทนำ� 
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer 
network) เป็นระบบที่ประกอบไปด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเชื่อมต่อกัน 
เพื่อแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น เครื่องพิมพ์  
ซีดีรอม เป็นต้น และเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล
หรือใช้งานไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมต่อ 
อาจใช้สายเคเบิล ระบบโทรศัพท์ คลื่นวิทยุ 
ระบบดาวเทียม หรือลำาแสงอินฟาเรด (อโรชา  
ชรินรวนชิย,์ 2546: 2-3) สำาหรบัโปรแกรมบทเรยีน 
(courseware) เป็นสื่อการเรียนที่ใช้เทคโนโลยี
ระดับสูง มีตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวม
ทั้งเสียงประกอบ หรือเรียกว่าสื่อประสม มีความ
สามารถในการตอบสนองตอ่ขอ้มลูทีน่กัเรยีนปอ้น
เขา้ไปไดท้นัท ีซึง่เปน็การเสรมิแรงแกน่กัเรยีน เกดิ
การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักเรียนกับโปรแกรม
บทเรียน ทำาให้นักเรียนสนุกสนานไปกับการเรียน 
เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน และส่ง
ผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (ไชยยศ  
เรืองสุวรรณ, 2547: 4-5) โปรแกรมบทเรียนจึง
เปน็สือ่ทีน่กัเรยีนสามารถศกึษาไดด้ว้ยตวัเอง และ
ทบทวนไดต้ามความตอ้งการโดยไมจ่ำากดัเวลาและ
จำานวนครั้ง 
 การเรยีนเปน็คู ่(learning cells) เปน็การ
เรียนการสอนที่มีนักเรียน 2 คน กระทำากิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกัน กิจกรรมดังกล่าวอาจอยู่ใน

รูปแบบของการถาม-ตอบปัญหา อภิปราย หรือ
แสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเรื่องที่
เรยีน หรอือาจอยู่ในรปูแบบอืน่ (บญุชม ศรสีะอาด, 
2546: 96-97) ดงันัน้การเรยีนเปน็คูด่ว้ยโปรแกรม
บทเรียนจึงเป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
ให้สามารถจำาแนกหรือแยกแยะองค์ประกอบของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนๆ เพื่อค้นหาว่าทำามา
จากอะไร มีองค์ประกอบอะไร ประกอบขึ้นมาได้
อย่างไรและเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2546: 2) 
 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ เป็น
โรงเรียนที่มีทรัพยากรคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของนักเรียน และมีครูผู้สอน
ไม่เพียงพอ ทำาให้การจัดการเรียนการสอนไม่มี
ประสทิธภิาพเทา่ทีค่วร กระบวนการเรยีนเปน็คูจ่งึ
เปน็วธิหีนึง่ทีส่ามารถทำาใหน้กัเรยีนเรยีนไปพรอ้มๆ 
กันได้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการเรียนรู้เป็นคู่
ดว้ยโปรแกรมบทเรยีน เพือ่ใหก้ารจดัการเรยีนการ
สอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 และหาดัชนีประสิทธิผลของ
โปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้น 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ 
ระหว่างการเรียนเป็นคู่ด้วยโปรแกรมบทเรียน
และการเรียนแบบปกติ 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ในการเรียนเป็นคู่ด้วยโปรแกรมบทเรียนและการ
เรียนแบบปกติ 
 4. เพือ่ศกึษาความคงทนในการเรยีนรูข้อง
นักเรียนในการเรียนเป็นคู่ด้วยโปรแกรมบทเรียน
และการเรียนแบบปกติ 

สมมติฐ�นของก�รวิจัย 
 นักเรียนที่เรียนเป็นคู่ด้วยโปรแกรมบท
เรยีน มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบ
ปกติ 

วิธีก�รวิจัย 
 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 
 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 
2/2550 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 จำานวน 5 
ห้องเรียน รวม 170 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน 
จำานวน 60 คน ซึง่ไดม้าจากการสุม่แบบกลุม่ (clus-
ter random sampling) แล้วจับสลากได้นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จำานวน 30 คน เป็นกลุ่ม
ทดลอง ใชว้ธิกีารเรยีนเปน็คูด่ว้ยโปรแกรมบทเรยีน 
และนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2/2 จำานวน 30 คน 
เป็นกลุ่มควบคุม ใช้วิธีการเรียนแบบปกติ 
 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 
 1. โปรแกรมบทเรยีน เรือ่งระบบเครอืขา่ย
คอมพิวเตอร์ จำานวน 8 หน่วยการเรียน 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้เป็นคู่โดยใช้
โปรแกรมบทเรียนและแบบปกติ แบบละ 8 แผน 
 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าอำานาจ
จำาแนก .39 - .75 ค่าความยากง่าย .30 - .55 และ
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .84 
 4. แบบทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 
20 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก .22 - .60 ค่าความยาก
ง่าย .30 - .79 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .73 
 5. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการเรียนเป็นคู่ด้วยโปรแกรมบทเรียน ชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
จำานวน 30 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก .25 - .89 และ
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95 
 6. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนแบบปกติ ชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ จำานวน 10 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก 
.47 - .80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .82 
 ก�รดำ�เนินก�รวิจัย 
 1. ทำาการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 
นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบทดสอบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
 2. ทำาการสอนตามแผน โดยกลุ่มทดลอง
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้เป็นคู่ด้วยโปรแกรมบท
เรียน และกลุ่มควบคุมใช้แผนการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ ใช้เวลาเรียนกลุ่มละ 16 ชั่วโมง 
 3. หลังจากเรียนครบทั้ง 8 หน่วยการ
เรียนแล้ว ให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ตอบแบบวัด
ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนทันที พร้อมทั้งให้
ทำาการทดสอบหลังเรียน (post-test) โดยใช้แบบ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นชุดเดียว
กับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน 
 4. ทำาการทดสอบซ้ำาอีกครั้งทั้ง 2 กลุ่ม 
เมื่อเรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ ด้วยแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่
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ใช้แบบทดสอบหลังเรียน 
 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 
 1. หาประสทิธภิาพของโปรแกรมบทเรยีน 
โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ร้อยละ 
 2. หาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบท
เรยีน โดยการใชส้ตูรคำานวณหาคา่ดชันปีระสทิธผิล 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้  
t-test (independent samples) 
 4. หาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนเป็นคู่ด้วยโปรแกรมบทเรียนและการ
เรียนแบบปกติ โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 
 5. หาความคงทนในการเรียนรู้หลังจาก
เรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ โดยการหาร้อยละ 

ผลก�รวิจัย 
 1. โปรแกรมบทเรยีน เรือ่งระบบเครอืขา่ย
คอมพวิเตอร์ มีประสทิธิภาพเท่ากับ 82.50/80.22 
และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.699 
 2. นกัเรยีนทีเ่รยีนเปน็คูด่ว้ยโปรแกรมบท
เรยีน มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบ
ปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นกัเรยีนทีเ่รยีนเปน็คูด่ว้ยโปรแกรมบท
เรยีนและนกัเรยีนทีเ่รยีนแบบปกต ิมคีวามพงึพอใจ
ต่อการเรียนอยู่ในระดับมาก 
 4. นกัเรยีนทีเ่รยีนเปน็คูด่ว้ยโปรแกรมบท
เรียนและนักเรียนที่เรียนแบบปกติ มีความคงทน
ในการเรียนรู้หลังเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ ร้อยละ 
93.89 และ 89.55 ของคะแนนหลังการเรียนตาม
ลำาดับ 

อภิปร�ยผล 
 1. ประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียน 
เรือ่งระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่2 เทา่กบั 82.50/80.22 หมายความวา่โปรแกรม
บทเรียนทำาให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
เฉลี่ยร้อยละ 82.50 และสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนจากโปรแกรมบทเรียนเฉลี่ย
ร้อยละ 80.22 แสดงว่าโปรแกรมบทเรียนที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมบทเรียน
โดยศึกษาและกำาหนดคุณลักษณะของโปรแกรม
บทเรียนจากแนวคิด 4I’s ดังนี้ 1) information  
(สารสนเทศ) คือ มีความถูกต้องเชื่อถือได้  
2) individualization (ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล) คือ นักเรียนที่เรียนเก่งหรือเรียนอ่อนก็
สามารถเรียนได้ 3) interaction (การโต้ตอบ) 
คือ สามารถในการโต้ตอบระหว่างการเรียนได้ 
เชน่ การกรอกขอ้มลู การเลอืกรายการตา่งๆ และ  
4) immediately feedback (ผลป้อนกลับโดย
ทันที) คือ มีการให้ข้อมูลตอบกลับนักเรียนได้
ทันที เช่น เมื่อนักเรียนตอบคำาถามถูกต้อง อาจ
ให้ผลป้อนกลับโดยเสียงปรบมือ เป็นต้น (ไชย
ยศ เรืองสุวรรณ, 2548: 161-181) นอกจาก
นั้นผู้วิจัยได้นำาโปรแกรมบทเรียนไปทดลองใช้  
(try out) เพือ่หาขอ้บกพรอ่งแลว้แกไ้ขปรบัปรงุให้
เหมาะสม ทำาให้โปรแกรมบทเรียนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของรักพงษ์  
วงษ์ธานี (2546: 122) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนและความ
พึงพอใจในการเรียนโดยการใช้โปรแกรมบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและวิธีการเรียนต่างกัน พบว่า
โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอนมี
ประสิทธิภาพ 82.33/82.04 และสอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยของเจษฎา แสงจันทร์ (2546: 73) ได้
พฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรว์ชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่ง
แหลง่อาหารในน้ำาของประเทศไทย ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ 
83.57/86.19 
 ดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียนที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.6990 หมายความ
ว่าหลังจากการเรียนเป็นคู่ด้วยโปรแกรมบทเรียน
แล้ว นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่ม
ขึน้รอ้ยละ 69.90 ทัง้นีเ้นือ่งจากโปรแกรมบทเรยีน
มีการพัฒนาตามลำาดับ 5 ขั้นตอน คือ 1) การ
วิเคราะห์ เป็นการนำาสิ่งที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านเนื้อหา จุดประสงค์ ขอบเขต หรือบริบท
มาวเิคราะห ์2) การออกแบบ เปน็การวางแผนการ
พัฒนาโปรแกรมบทเรียน เช่น การสร้างผังงาน 
การทำาบัตรเรื่อง เป็นต้น 3) การพัฒนาโปรแกรม
บทเรียน เป็นขั้นตอนการใส่เนื้อหา กิจกรรม
ต่างๆ ภาพและเสียงตามที่ได้ออกแบบไว้เข้าไปใน
โปรแกรมบทเรียน 4) การนำาไปใช้หรือทดลองใช้ 
เป็นการนำาโปรแกรมบทเรียนที่สร้างเสร็จแล้วไป
ทดลองใช้เพื่อหาข้อบกพร่องต่างๆ เช่น เนื้อหา 
ภาพ เสียง และการสื่อสารต่างๆ ของโปรแกรม
บทเรียน และ 5) การประเมิน/ปรับปรุงแก้ไข 
เป็นการนำาข้อบกพร่องต่างๆ ที่พบมาปรับปรุง
แก้ไขให้สมบูรณ์พร้อมที่จะนำาไปทดลองจริงต่อไป 
(ไชยยศ เรอืงสวุรรณ, 2548: 161-181) สอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของโกมล ชัยธัมมาวุธ (2546: 80) 
ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
สิ่งแวดล้อมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.72 
 2. นกัเรยีนทีเ่รยีนเปน็คูด่ว้ยโปรแกรมบท
เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่
เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึง่เปน็ไปตามสมมตุฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นีเ้นือ่งจาก
ผู้วิจัยได้ออกแบบโปรแกรมบทเรียนให้เหมาะสม

กบัวยัของนกัเรยีน นกัเรยีนทราบผลยอ้นกลบัทนัท ี
นั่นคือนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับโปรแกรมบทเรียน 
เกิดความสนุกในการเรียนรู้ ไม่รู้สึกเบื่อ ส่งผลให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น
และได้ความรู้ (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542: 28) 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของเกศฎาพร สุดชา, 
สังคม ภูมิพันธุ์ และวชิระ อินทร์อุดม (2551: 25) 
ได้เปรียบเทียบผลการเรียนและกระบวนการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรม
บทเรียนกับการเรียนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา 
พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดย
เน้นกระบวนการแก้ปัญหา อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 นักเรียนที่เรียนเป็นคู่ด้วยโปรแกรมบท
เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่า
นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบปกตอิยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
เนื่องจากการเรียนเป็นคู่ด้วยโปรแกรมบทเรียน 
เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับโปรแกรมบท
เรียน และยังเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนที่จับ
คู่กัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำาให้เกิด
การคดิทีห่ลากหลายในลกัษณะชว่ยกนัคดิ เกดิการ
พัฒนาการทางความคิด ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
โครงสรา้ง ความรูค้วามคดิ (cognitive structure) 
คือ การพัฒนาความคิดหลังจากการมีปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ส่งผลให้ความสามารถใน
การคิดเพิ่มสูงขึ้น (ประสาท อิศรปรีดา, 2547: 
45-47) สอดคล้องกับผลการวิจัยของเกศฎาพร  
สุดชา, สังคม ภูมิพันธุ์ และวชิระ อินทร์อุดม 
(2551: 25) ซึ่งพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีน มกีระบวนการแก้
ปัญหาสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยเน้นกระบวนการ
แก้ปัญหา อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนที่เรียนเป็นคู่ด้วยโปรแกรม
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บทเรียนและนักเรียนที่เรียนแบบปกติ มีความ 
พงึพอใจตอ่การเรยีนอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีเ้นือ่งจาก 
นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียน
ได้อย่างอิสระทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ 
ประกอบกบับทเรยีนไดร้วบรวมสือ่หลากหลายเขา้
ด้วยกัน เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
การออกแบบมีความสมบูรณ์ในตนเอง บทเรียน
จงึมลีกัษณะนา่สนใจ นกัเรยีนเกดิความสนกุสนาน
ในการเรียน สามารถรับรู้เนื้อหาได้อย่างเต็ม
ที่ นักเรียนได้รับการตอบสนองความต้องการ
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 
2548: 161-181) จึงมีความพึงพอใจต่อการเรียน
รู้ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
รกัพงษ ์วงษธ์าน ี(2546: 99-108) พบวา่นกัเรยีนชัน้ 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยการใช้โปรแกรมบท
เรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนเปน็รายบคุคลและกลุม่
ย่อย มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุขุม ธีระสาร 
(2546: 100) ไดพ้ฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร ์กลุม่
สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีเรือ่ง
คอมพิวเตอร์ พบว่านักเรียนช่วงชั้นที่ 4 มีความ
พึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก 
 4. หลังเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ นักเรียน
ที่เรียนเป็นคู่ด้วยโปรแกรมบทเรียนและนักเรียนที่
เรียนแบบปกติ มีความคงทนในการเรียนรู้ ร้อย
ละ 93.89 และ 89.55 ของคะแนนหลังการเรียน
ตามลำาดับ ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรมบทเรียนที่ผู้
วิจัยพัฒนาขึ้น สอดคล้องกับความสามารถในการ
เรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแตกต่างกัน มีการโต้ตอบ
และใหผ้ลปอ้นกลบัทนัทรีะหวา่งการเรยีน (ไชยยศ  
เรืองสุวรรณ, 2548: 161-181) นักเรียนสามารถ
ศึกษาทบทวน (tutorials) ความรู้เดิมซ้ำาๆ ได้ จึง
ช่วยให้มีความคงทนในการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของรักพงษ์ วงษ์ธานี (2546: 99-108) 

พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดย
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อย มีความคงทนในการ
เรยีนรูภ้ายใน 2 สปัดาห ์คดิเปน็รอ้ยละ 82.63 และ 
85.63 ตามลำาดับ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโปรแกรม
บทเรียน 
  1.1 ควรใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงที่มี
คณุภาพในหอ้งบนัทกึเสยีงทีม่ิดชดิ เพือ่ปอ้งกนัไม่
ให้เกิดคลื่นหรือสิ่งอื่นๆ รบกวน 
  1.2 ควรพัฒนาให้มีระบบฐานข้อมูล 
(data base) คะแนนต่างๆ ของนักเรียน จะทำาให้
นกัเรยีนสามารถวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบคะแนน
ของตนเองและผูอ้ืน่ได ้ซึง่เปน็การกระตุน้การเรยีน
รู้อีกทางหนึ่ง 
  1.3 การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน 
ต้องมีการวางแผนและออกแบบระบบการเรียน
การสอนอย่างรอบคอบ และควรได้รับความร่วม
มือจากบุคคลต่างๆ ได้แก่ ผู้สอน นักเทคโนโลยี
การศึกษา นักคอมพิวเตอร์ นักออกแบบระบบ 
นักจิตวิทยา นักวิชาการ และนักวัดผล ทั้งนี้เพื่อ
ให้ได้โปรแกรมบทเรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อันจะส่งผลให้การจัดการเรียน 
การสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรวิจัยการพัฒนาระบบการ
คิดแบบต่างๆ เช่น การคิดวิจารณญาณ การคิด
สร้างสรรค์ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด
ที่หลากหลายของนักเรียน 
  2.2 ควรวิจัยปัญหาและผลกระทบ
จากการนำาสือ่การเรยีนทางเทคโนโลยมีาใชใ้นการ
จัดการเรียนการสอน 
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ผลของการใช้บทเรียนบนเครือข่ายแบบ Big Six Skills เรื่องข้อมูล
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
The Effects of Using Big Six Skills Web-based Courseware  
Entitled Introduction of Information and Computer on Learning 
Achievement and Problem-solving Skills by Using Information 
of Prathomsueksa 5 Students 

ปาลิตา บัวสีดำา,1 เผชิญ กิจระการ,2 วิรัตน์ พงษ์ศิริ3 

Palita Buaseedam,1 Pachoen Kidrakarn,2 Wirat Pongsiri3 

บทคัดย่อ 
 การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) พฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ยแบบ Big Six Skills เรือ่งขอ้มลู
สารสนเทศและคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และศกึษาดชันปีระสทิธผิลของ
บทเรยีนบนเครอืขา่ยทีพ่ฒันาขึน้ 2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการแกป้ญัหาระหวา่ง
กอ่นเรยีนและหลงัเรยีนโดยใชส้ารสนเทศจากบทเรยีนบนเครอืขา่ย 3) ศกึษาและเปรยีบเทยีบความคงทน
ในการเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำานวน 59 
คน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ภาคการศึกษาที่ 2/2550 ซึ่งได้มาจากการ
สุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนบนเครือข่าย แบบ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศ และแบบวัดความ 
พึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และทดสอบ
สมมติฐานด้วย t-test (dependent samples) 
 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 1. บทเรียนบนเครือข่ายแบบ Big Six Skills มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.50/80.23 และมีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.633 

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1 M. Ed. Candidate in Educational Technology, Faculty of Education, Mahasarakham University 
2 Associate Professor, Faculty of Education, Mahasarakham University 
3 Associate Professor, Faculty of Informatics, Mahasarakham University
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 2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา
โดยใช้สารสนเทศ หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนบนเครอืขา่ย สามารถคงทนความรูห้ลงัเรยีนไดร้อ้ยละ 87.66 ลด
ลงจากเดิมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนบนเครอืขา่ย มคีวามพงึพอใจตอ่การเรยีนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

คำาสำาคัญ: บทเรียนบนเครือข่ายแบบ Big Six Skill, ทักษะการแก้ปัญหา, สารสนเทศ 

Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to develop Big Six Skills web-based courseware 
entitled introduction to information and computer with a required efficiency of 80/80, and 
to find out an effectiveness index of the developed web-based courseware, 2) to compare 
learning achievement and problem-solving skills by using information before and after learning 
through web-based courseware, 3) to examine and compare the students’ learning retention 
after learning through web-based courseware, and 4) to examine the students’ satisfaction  
with learning through web-based courseware. The sample used in the study consisted of 
59 Prathomsueksa 5/7 students attending Anuban Udon Thani School, Amphoe Mueang, 
Udon Thani, in the second semester of the academic year 2007, obtained using the cluster  
random sampling technique. The instruments used in the study were a web-based courseware,  
an achievement test, a test of problem-solving skills using information, and a scale on  
satisfaction. The statistics used for analyzing the collected data were mean, standard  
deviation, percentage, and t-test (dependent samples) was employed for testing hypotheses. 
 The results of the study were as follows: 
 1. The developed Big Six Skills web-based courseware had an efficiency of 81.50/80.23 
and an effectiveness index of 0.633. 
 2. The students who learned through the web-based courseware showed gains in 
their learning achievement and problem-solving skills from before learning at the .05 level of 
significance. 
 3. After two weeks of learning, the students who learned through the web-based 
courseware could retain their learning at 87.66 percent which was less than the posttest mean 
score at the .05 level of significance. 
 4. The students who learned through the web-based courseware showed their satis-
faction as a whole at a high level. 

Keywords: Big Six Skill web-based courseware, problem-solving skill, information 
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บทนำ� 
 บทเรียนบนเครือข่ายเป็นการเรียนการ
สอนที่ประยุกต์ใช้สื่อหลายมิติ โดยนำาทรัพยากร
ที่มีอยู่ในเวิลด์ไวด์เว็บ (world wide web) มา
ออกแบบเป็นเว็บ สามารถนำาไปใช้ได้ทั้งระบบ  
internet, intranet หรือบันทึกลงแผ่น CD-ROM 
สง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถ
เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยผู้สอนและผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กันผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน บทเรียนบนเครือข่ายแบบ 
Big Six Skills เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ให้นักเรียนแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศ หรือใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นหา 
รวบรวม สังเคราะห์ นำาเสนอ และประเมินผล
สารสนเทศ ซึ่งต่างจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบอื่นๆ ที่ไม่ได้เน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่อง
มอืชว่ยในการจดัการสารสนเทศ บทเรยีนบนเครอื
ข่ายแบบ Big Six Skills มีการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน 
ดังนี้ ขั้นที่ 1 การนิยามภาระงาน ขั้นที่ 2 การ
กำาหนดยุทธศาสตร์การค้นหาสารสนเทศ ขั้นที่ 3 
การสืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศ ขั้นที่ 4 การใช้
สารสนเทศ ขั้นที่ 5 การสังเคราะห์ข้อมูล และขั้น
ที่ 6 การประเมินผล จะเห็นว่าบทเรียนบนเครือ
ข่ายแบบ Big Six Skills มีการจัดกิจกรรมที่เน้น
ทั้งทักษะการคิด การแก้ปัญหา การใช้สารสนเทศ
และการใช้คอมพิวเตอร์ไปพร้อมๆ กัน เป็นระบบ
การเรยีนทีจ่งูใจใหน้กัเรยีนสนใจการเรยีน ชว่ยแก้
ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล เวลาในการ
เรียนไม่เพียงพอ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ แสวงหาความรู้หรือแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2549: 50-51) 
 การประเมินคุณภาพภายนอกสถาน
ศึกษาโดยสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่าความสามารถ

ในการคิดของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ ในระดับที่
ต้องปรับปรุง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549: 41)  
ดังนั้นผู้ วิ จัยจึงสนใจการพัฒนาบทเรียนบน 
เครอืขา่ยแบบ Big Six Skills เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การเรยีนการสอน และพฒันาทกัษะการแกป้ญัหา
โดยใช้สารสนเทศในนักเรียนระดับประถมศึกษา 

คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย
แบบ Big Six Skills เรื่องข้อมูลสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
จากบทเรยีนบนเครอืขา่ย กอ่นเรยีนและหลงัเรยีน 
 3. เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบความคงทน
ในการเรยีนของนกัเรยีนหลงัจากเรยีนดว้ยบทเรยีน
บนเครือข่าย 
 4. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนที่
มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย

สมมติฐ�นของก�รวิจัย 
 1. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือ
ข่ายแบบ Big Six Skills มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศ หลัง
เรียนเพิ่มขึ้น 
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือ
ข่ายแบบ Big Six Skills มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลงัเรยีน ไมแ่ตกตา่งจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
หลังเรียน 2 สัปดาห์ 

วิธีก�รวิจัย 
 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 
 ประชากรในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 



Journal of Education, Mahasarakham University 35 Volume 3 Number 3 July-September 2009

2550 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี อำาเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี จำานวน 10 ห้องเรียน นักเรียน 
550 คน กลุม่ตวัอยา่งเปน็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปทีี ่5/7 จำานวน 59 คน ไดม้าจากการสุม่แบบกลุม่ 
(cluster random sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 
 1. บทเรียนบนเครือข่ายแบบ Big Six 
Skills จำานวน 2 หน่วยการเรียนรู้ 
 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าความ
ยากตั้งแต่ .41 ถึง .80 ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ
ตั้งแต่ .21 ถึง .80 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89 
 3. แบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาโดย
ใช้สารสนเทศ ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 20 
ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ .53 ถึง .76 ค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อตั้งแต่ .20 ถึง .75 และค่าความเชื่อ
มั่นเท่ากับ .88 
 4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
จำานวน 15 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนกรายขอ้ตัง้แต ่.63 
ถึง .83 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .88 
 ก�รดำ�เนินก�รวิจัย 
 1. ทำาการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 
โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
แบบทดสอบทกัษะการแกป้ญัหาโดยใชส้ารสนเทศ 
 2. ทำาการสอนโดยใหน้กัเรยีนเรยีนเนือ้หา
จากบทเรยีนบนเครอืขา่ย 15 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 
ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง 
 3. เมื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ทำาการ
ทดสอบหลังเรียน (post-test) ทันที โดยใช้แบบ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบ
ทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศ ซึ่งเป็นชุด
เดยีวกนักบัที่ใชท้ดสอบกอ่นเรยีนแตม่กีารสลบัขอ้
คำาตอบ และใหน้กัเรยีนตอบแบบสอบถามความพงึ
พอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย 

 4. ทดสอบความคงทนในการเรียน หลัง
เรยีนจบบทเรยีนแลว้ 2 สปัดาห ์โดยใชแ้บบทดสอบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนชดุเดยีวกนักบัที่ใชท้ดสอบ
หลังเรียน 
 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 
 1. วเิคราะหป์ระสทิธภิาพของบทเรยีนบน
เครือข่ายแบบ Big Six Skills โดยการหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 
 2. วเิคราะหด์ชันปีระสทิธผิลของบทเรยีน
บนเครือข่าย โดยการใช้สูตรคำานวณหาค่าดัชนี
ประสิทธิผล 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศ ก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดย
ใช้สถิติ t-test (dependent samples) 
 4. วิเคราะห์ความคงทนและเปรียบเทียบ
ความคงทนในการเรยีนหลงัจากเรยีนดว้ยบทเรยีน
บนเครอืขา่ย โดยการหารอ้ยละ และใชส้ถติ ิt-test 
(dependent samples) 
 5. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่
มตีอ่บทเรยีนบนเครอืขา่ยโดยการหาคา่เฉลีย่ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลก�รวิจัย 
 1. บทเรียนบนเครือข่ายแบบ Big Six 
Skills เรือ่งขอ้มลูสารสนเทศและคอมพวิเตอรเ์บือ้ง
ต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.50/80.23 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.6335 
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือ
ข่ายแบบ Big Six Skills มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศ หลัง
เรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือ
ข่ายแบบ Big Six Skills สามารถคงทนความรู้หลัง
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เรียนได้ร้อยละ 87.66 ซึ่งลดลงจากเดิมอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือ
ข่ายแบบ Big Six Skills มีความพึงพอใจโดยรวม
อยู่ในระดับมาก 

อภิปร�ยผล 
 1. บทเรยีนบนเครอืขา่ยแบบ Big Six Skills 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.50/80.23 เป็นไปตาม
เกณฑท์ีต่ัง้ไว ้80/80 ทัง้นีเ้พราะกระบวนการสรา้ง
บทเรยีนบนเครอืขา่ยเนน้ใหน้กัเรยีนแกป้ญัหาโดย
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเปน็เครือ่งมอืในการคน้หา 
รวบรวม สงัเคราะห ์นำาเสนอ และประเมนิผล โดย
ผ่านสถานการณ์ที่กำาหนดไว้ในบทเรียนอย่างเป็น
ขั้นตอน ประกอบกับกระบวนการสร้างบทเรียน
บนเครือข่าย ผู้วิจัยได้ดำาเนินการสร้างอย่างเป็น
ระบบทุกขั้นตอน ตามกรอบแนวคิดในการพัฒนา
บทเรยีนบนเครอืขา่ย (ไชยยศ เรอืงสวุรรณ, 2548: 
161-166) ผ่านการพิจารณาตรวจสอบความถูก
ต้องทั้งด้านเนื้อหา ด้านสื่อการสอน และด้านการ
วดัผล ดำาเนนิการปรบัปรงุแกไ้ขตามคำาแนะนำาของ
ผูเ้ชีย่วชาญ แลว้นำาไปทดลองใชก้บันกัเรยีนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างแบบหนึ่งต่อหนึ่ง และแบบกลุ่มเล็ก 
แล้วนำามาปรับปรุงและใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ทำาให้
บทเรียนบนเครือข่ายมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของวรีนันท์ คุริรัง (2548: 80) ได้
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ระหวา่งการเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรก์บัการ
สอนปกติโดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก 
พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.45/83.37 
 บทเรียนบนเครือข่ายแบบ Big Six Skills 
มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6335 แสดงว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 
63.35 ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนบนเครือข่ายมีการ

ออกแบบที่สามารถเร้าความสนใจของนักเรียน มี
ภาพสีสันสวยงาม และเสียงที่ทำาให้นักเรียนจดจำา
เนื้อหาในบทเรียนได้อย่างแม่นยำาและเกิดการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น (Camplese & Camplese, 1998: 
website) สอดคล้องกับผลการวิจัยของอ้อยทิพย์ 
สุรภักดิ์ (2551: 89) ได้พัฒนาโปรแกรมบทเรียน
วิชาภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนโดย
การเรียนแบบร่วมมือ เรื่องสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าโปรแกรมบทเรียนมี
ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6048 
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือ
ข่ายแบบ Big Six Skills มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 
1 ทั้งนี้เพราะบทเรียนบนเครือข่ายมีกิจกรรมที่
เพิม่ทกัษะการคดิ การแกป้ญัหาโดยใชส้ารสนเทศ 
เรียนเวลาใดก็ได้ตามความต้องการ นักเรียน
ที่มีความสามารถแตกต่างกันก็ใช้บทเรียนนี้ ได้ 
และสามารถโต้ตอบกับครูได้ทางระบบเครือข่าย  
(ไชยยศ เรอืงสวุรรณ, 2550: 18-20) ทำาใหน้กัเรยีน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยของพรสวรรค์ ปราบภัย, ไชยยศ  
เรืองสุวรรณ และไพฑูรย์ สุขศรีงาม (2552: 76) 
ได้ศึกษาผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับ
การเรียนเป็นกลุ่มร่วมมือแบบ Jigsaw ที่มีต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนที่
เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย
แบบ Big Six Skills มีทักษะการแก้ปัญหาโดย
ใช้สารสนเทศ หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานข้อ 1 ทั้งนี้เพราะบทเรียนบนเครือข่าย 
มีการออกแบบระบบการนำาเสนอทีเ่รา้ใจ นักเรยีน
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สนุกกับการเรียน ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย จึงส่งเสริม
การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และมีกิจกรรมท้ายบท
ให้ฝึกปฏิบัติใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่อง
มือในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ค้นหาสารสนเทศและการนำาเสนอที่ทำาได้อย่าง
รวดเร็วและประหยัดเวลา นั่นคือนักเรียนได้ใช้
คอมพวิเตอรอ์ยา่งมคีวามหมายและสามารถพฒันา
ทักษะสารสนเทศ (Eisenberg & Bertkowitz, 
1996, อ้างอิงมาจาก วีระเดช เชื้อนาม, 2542: 
36) ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหา 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของวีระเดช เชื้อนาม 
(2542: 128-134) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ สำาหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 และ 6 พบว่าความสามารถในการแก้
ปัญหาโดยใชส้ารสนเทศ นกัเรยีนสว่นมากมีความ
สามารถในการใช้สารสนเทศ โดยนักเรียนร้อย
ละ 85.70 สามารถศึกษาและรวบรวมสารสนเทศ
ได้สอดคล้องกับความต้องการและมีการอ้างอิง
แหล่งที่มาของสารสนเทศ รองลงมาคือจัดหมวด
หมู่สารสนเทศได้อย่างมีเหตุผลและเป็นไปตาม
ลำาดับขั้นตอน 
 3. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือ
ข่ายแบบ Big Six Skills สามารถคงทนความรู้
หลังเรียนได้ร้อยละ 87.66 ซึ่งลดลงจากเดิมอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานข้อ 2 ที่เป็นเช่นนี้เพราะหลังจากจบบท
เรียนแล้ว นักเรียนไม่ได้ศึกษาทบทวนอีก ทำาให้
ความคงทนความรูล้ดลง สอดคลอ้งกบัผลการวจิยั
ของคมดาว พทุธโคตร (2549: 91) ไดเ้ปรยีบเทยีบ
ผลของการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ กับการเรียนตามปกติที่มี
ต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มีคะแนนความคงทนในการเรียนรู้หลังเรียน 2 
สัปดาห์ ร้อยละ 82.66 เฉลี่ยลดลง 0.53 คะแนน 
 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน

ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบ Big Six Skills โดย
รวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะบทเรียน
บนเครือข่ายที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้ออกแบบการนำา
เสนอเนื้อหาให้เข้าใจง่าย มีภาพกราฟิก ภาพนิ่ง 
และเสียงที่สอดคล้องกับเนื้อหา สามารถทบทวน
ได้ตลอดเวลา ทำาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ที่จะเรียน (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545: 7-10) 
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของวรนีนัท ์ครุริงั (2548: 
80) พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความ
พึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
อยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 
คมดาว พทุธโคตร (2549: 91) พบวา่ความพงึพอใจ
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ทีม่ตีอ่บทเรยีน
คอมพิวเตอร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาบทเรียนบน 
เครือข่ายแบบ Big Six Skills ไปใช้ 
  1.1 ก่อนเรียน นักเรียนควรมีทักษะ
เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประมวลคำา โปรแกรม
นำาเสนอ และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เมื่อปฏิบัติจริง
ตามขั้นตอนของ Big Six Skills จะช่วยให้นักเรียน
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.2 กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของ
การเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายจะใช้เวลา
มาก เพราะภาระงานที่นักเรียนได้รับมอบหมาย 
นักเรียนจะใช้การสนทนา ซักถามผ่านกระดาน
สนทนาของสมาชิกภายในกลุ่มหรือครูผู้สอน  
ดังนั้นผู้สอนต้องปรับกิจกรรมให้เหมาะสม 
 2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรพัฒนาบทเรียนบนเครือ
ข่ายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นปัญหาในระดับ
ประถมศึกษาหรือระดับอื่น 
  2.2 ควรวิจัยผลการเรียนการสอน
ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายในด้านพฤติกรรมการ
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เรียนของผู้เรียน 
  2.3 ควรศึกษาการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองร่วมกับการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือ

ข่ายแบบ Big Siix Skills เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ด้วยตนเอง 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน และความคงทนในการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนด้วย Courseware Geometer’s 
Sketchpad: CGS กับการสอนแบบปกติ 
Comparisons of Learning Achievements, Analytical Thinking 
Abilities, Satisfaction with Learning and Teaching, and Learning  
Retention in the Mathematics Learning Strand Entitled  
Trigonometrical Ratios of Matthayomsueksa 4 Students Taught 
Using Courseware Geometer’s Sketchpad (CGS) and the  
Conventional Teaching Approach 

บุณยาพร ชมภู,1 บุญชม ศรีสะอาด,2 ชวลิต ชูกำาแพง3 
Boonyaporn Chompoo,1 Boonchom Srisa-ard,2 Chowwalit Chookhampaeng3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนา Courseware Geometer’s Sketchpad (CGS) 
เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย CGS และการสอนแบบปกติ 3) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้จาก
การสอนด้วย CGS และการสอนแบบปกติ และ 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน ระหว่างการสอนด้วย CGS และการสอน
แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำานวน 70 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่าง
ง่าย (simple random sampling) เป็นกลุ่มทดลอง จำานวน 35 คน ได้รับการสอนด้วย CGS และกลุ่ม
ควบคมุ จำานวน 35 คน ไดร้บัการสอนแบบปกต ิเครือ่งมอืที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่1) CGS 2) คูม่อืประกอบ

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1 M. Ed. Candidate in Educational Research, Faculty of Education, Mahasarakham University 
2 Associate Professor, Faculty of Education, Mahasarakham University 
3 Assistant Professor, Faculty of Education, Mahasarakham University 
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การเรียนการสอน 3) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CGS และการเรียนรู้แบบปกติ 4) แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ 6) แบบวัดความพึงพอใจ
ตอ่การเรยีน สถติทิี่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน รอ้ยละ และทดสอบสมมตฐิาน
ด้วย t-test (dependent samples) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณทางเดียว (one-way 
MANCOVA) 
 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 1. CGS มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.17/71.03 
 2. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วย CGS และนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ ต่างก็มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วย CGS สามารถคงทนความรู้หลังเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ คิดเป็น
ร้อยละ 98.79 ของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ซึ่งไม่แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ส่วนนักเรียนที่ได้รับ
การสอนแบบปกติสามารถคงทนความรู้หลังเรียน 2 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 92.38 ของคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน ซึ่งน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
 4. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วย CGS มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
พงึพอใจตอ่การเรียนการสอนสงูกวา่นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกต ิอยา่งมีนัยสำาคัญทางสถิตทิี่ระดับ 
.05 แต่นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไม่แตกต่างกัน 

คำาสำาคัญ: การสอนดว้ย CGS, อตัราสว่นตรโีกณมติ,ิ ความสามารถในการคดิวเิคราะห,์ ความพงึพอใจ
  ต่อการเรียนการสอน, ความคงทนในการเรียนรู้ 

Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to develop Courseware Geometer’s Sketchpad 
(CGS) entitled trigonometrical ratios with a required efficiency of 70/70, 2) to compare 
learning achievement between before learning and after learning of the group taught using 
CGS and the group taught using the conventional teaching approach, 3) to examine learning 
retention students taught using CGS and taught using the conventional teaching approach, 
and 4) to compare learning achievement, analytical thinking abilities, and satisfaction 
with learning and teaching of students taught using CGS and taught using the conventional  
teaching approach. The sample used in the study consisted of 70 Matthayomsueksa 4 students 
at Khon Kaen Sports School, Amphoe Mueang, Khon Kean province in the second semester of 
the academic year 2008, obtained using the simple random sampling technique. The students 
were assigned into an experimental group of 35 students who were taught using CGS and 
a control group of 35 students who were taught using the conventional teaching approach. 
The instruments used in the study were 1) CGS, 2) a handbook in supplement to learning 
and teaching, 3) plans for organization of learning by using CGS and conventional learning, 
4) test of learning achievement, 5) test of analytical thinking ability, and 6) inventory on  
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satisfaction with learning and teaching. The statistics used for analyzing the collected data 
were mean, standard deviation, percentage, and t-test (dependent samples) and F-test  
(one-way MANCOVA) were employed for testing hypotheses. 
 The results of the study were as follows: 
 1. The CGS had an efficiency of 76.17/71.03. 
 2. The students taught using CGS and those taught using the conventional teaching 
approach showed gains in learning achievement from before learning at the .05 level of  
significance. 
 3. The students taught using CGS could retain knowledge 2 weeks after learning at 
98.79 percent of the posttest mean score which was not different from the posttest mean 
score. However, the students taught using the conventional teaching approach could retain 
knowledge 2 weeks after learning at 92.38 percent of the posttest mean score which was less 
than the posttest mean score. 
 4. The students taught using CGS indicated mean score on learning achievement and 
satisfaction with learning and teaching than those taught using the conventional teaching 
approach at the .05 level of significance. However, these two groups of the students did not 
show analytical thinking abilities differently. 

Keywords: CGS approach, trigonometrical ratio, analytical thinking ability, satisfaction with 
  learning and teaching, learning retention 

บทนำ� 
 คณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่พัฒนาความ
คิดของมนุษย์ ทำาให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน 
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 1) ดังนั้น สถาบัน
สง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยจีงึได้
ให้ความสำาคัญต่อการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน 
เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มี
เจตคติที่ดีในการเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Geometer’s Sketchpad เป็นโปรแกรม

คอมพวิเตอรท์ี่ใชใ้นการออกแบบรปูเรขาคณติ รปู
กราฟต่างๆ และสามารถเลื่อน หมุน ยืด หด เพื่อ
ให้นักเรียนสามารถสืบเสาะค้นหาเหตุผลและข้อ
สรุปได้ด้วยตนเอง และยังช่วยเสริมสร้างแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับพีชคณิต ตรีโกณมิติ 
แคลคูลัส การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้
เรียนสามารถฝึกทำาเองบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้า พิสูจน์ ทำาให้การ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ทันสมัยแหวกแนวไป
จากเดิม (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2548: 1) และโปรแกรมบทเรียน 
(courseware) เป็นการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
เป็นเครื่องช่วยนำาเสนอเนื้อหาบทเรียนและ
กิจกรรมแทนผู้สอน โดยที่นักเรียนสามารถเรียน
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รู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการช่วยเสริมแรงแก่นักเรียน
และเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการรับรู้ของ
นกัเรยีน ผูว้จิยัจงึสนใจนำาคณุสมบตัขิองโปรแกรม 
Geometer’s Sketchpad และโปรแกรมบท
เรียนหรือ computer-assisted instruction มา
ประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อสร้าง Courseware  
Geometer’s Sketchpad เรื่องอัตราส่วน
ตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มาช่วยในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อครู
ผู้สอน และเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนา CGS เรื่องอัตราส่วน
ตรีโกณมิติ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย CGS 
และการสอนแบบปกติ 
 3. เพือ่ศกึษาความคงทนในการเรยีนรูจ้าก
การสอนด้วย CGS และการสอนแบบปกติ 
 4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีน ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์และความ
พึงพอใจต่อการเรียนการสอน ระหว่างการสอน
ด้วย CGS และการสอนแบบปกติ 

สมมติฐ�นของก�รวิจัย 
 1. นกัเรยีนที่ไดร้บัการสอนดว้ย CGS และ
การสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วย CGS  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการเรียน 
การสอน สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ 
ปกติ 

วิธีก�รวิจัย 
 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกีฬา สังกัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ จำานวน 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2551 จำานวน 216 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
โรงเรยีนกฬีาจงัหวดัขอนแกน่ อำาเภอเมอืง จงัหวดั
ขอนแก่น จำานวน 2 ห้องเรียน รวม 70 คน ได้มา
โดยการสุม่อยา่งงา่ย (simple random sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 
 1. CGS 
 2. คู่มือประกอบการเรียนการสอน 
 3. แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช ้CGS และ
การเรียนรู้แบบปกติ แบบละ 7 แผน 
 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เป็นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำานวน 30 
ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ .25 ถึง .78 ค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อตั้งแต่ .25 ถึง .73 และค่าความเชื่อ
มั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95 
 5. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ เป็นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำานวน 
30 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนกรายขอ้ตัง้แต ่.20 ถงึ .80 
และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .88 
 6. แบบวดัความพงึพอใจตอ่การเรยีนการ
สอน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) 5 ระดับ จำานวน 20 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก
รายข้อตั้งแต่ .28 ถึง .79 และค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ .89 
 ก�รดำ�เนินก�รทดลอง 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (pretest) ทั้งสอง
กลุ่ม ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ทั้งสองกลุ่ม โดยกลุ่มทดลองได้รับ
การสอนดว้ย CGS และกลุม่ควบคมุไดร้บัการสอน
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แบบปกติ ใช้เวลาเรียน 18 ชั่วโมง 
 3. เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง 7 
แผน ทดสอบหลังเรียน (posttest) ทั้งสองกลุ่ม 
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุด
เดิมกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน และใช้แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแบบวัด
ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน 
 4. หลงัจากจดักจิกรรมการเรยีนรูค้รบทัง้ 
7 แผน ผา่นไป 2 สปัดาห ์ทดสอบทัง้สองกลุม่ โดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิม
อีกครั้งเพื่อวัดความคงทนในการเรียนรู้ 
 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของ CGS โดย
การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อย
ละ 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียนทั้งสอง
กลุ่มด้วยสถิติ t-test (dependent sample) 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอน โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วมพหุคูณทางเดียว (one-way 
MANCOVA) 

ผลก�รวิจัย 
 1. CGS เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ที่ผู้
วจิยัพฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพเทา่กบั 76.17/71.03 
 2. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วย CGS 
และนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ ต่างก็มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วย CGS 
สามารถคงทนความรู้หลังเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ 
คิดเป็นร้อยละ 98.79 ของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
ซึ่งไม่แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ส่วน
นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติสามารถคงทน

ความรู้หลังเรียน 2 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 92.38 
ของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ซึ่งน้อยกว่าคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียน เมื่อกำาหนดนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 4. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วย CGS มี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
พึงพอใจต่อการเรียนการสอนสูงกว่านักเรียนที่ได้
รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แต่นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ไม่แตกต่างกัน 

อภิปร�ยผล 
 1. ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของ 
CGS เทา่กบั 76.17/71.03 แสดงวา่มปีระสทิธภิาพ
ของกระบวนการเรียนรู้ เท่ากับ 76.17 และ
ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 
71.03 นั่นคือ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำาหนด
ไว้ คือ ร้อยละ 70 ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก 
CGS ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ ไดอ้าศยัหลกัการออกแบบ
และพัฒนาตามลำาดับขั้นทางวิชาการ (ศิริชัย  
สงวนแกว้, 2534: 174-176 ) โดยแบง่เปน็ 3 ขัน้ตอน 
ใหญ่ๆ ดังนี้ 1) การออกแบบ 2) การสร้าง และ 
3) การประยุกต์ใช้ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์
เนือ้หา ศกึษาความเปน็ไปได ้กำาหนดวตัถปุระสงค ์
ลำาดับขั้นตอนการทำางาน การพัฒนาบทเรียน การ
ทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ การปรับปรุงแก้ไข 
การทดลองใช้ในชั้นเรียน และการประเมินผลบท
เรียนคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างมีขั้น
ตอนและเปน็ระบบ นอกจากนี ้CGS ทีผู่ว้จิยัพฒันา
ขึน้ ไดผ้า่นกระบวนการตรวจสอบความถกูตอ้งจาก
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนือ้หา ดา้นโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
ด้านการวัดและประเมินผล การปรึกษากรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์อย่างเป็นขั้นตอน จากนั้นได้
ทำาการทดลองใช้ตามรูปแบบการพัฒนาสื่อ จึง
ทำาให้ CGS ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่าเกณฑ์
ที่กำาหนดไว้ 
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 2. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วย CGS 
และนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ ต่างก็มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยข้อ 1 ทั้งนี้อาจเป็นผลมา
จากการเรียนด้วย CGS ช่วยให้นักเรียนสามารถ
สำารวจ หาข้อค้นพบโดยการฝึก และลงมือศึกษา
ด้วยตนเองจากตัวอย่างที่หลากหลาย สามารถ
ทบทวนบทเรยีนไดต้ามตอ้งการ และการเรยีนแบบ
ปกติ ผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย 
ทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
อำานาจ เชื้อบ่อคา (2547: 30) ได้วิจัยผลของการ
ใช้โปรแกรม GSP ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณติศาสตร ์เรือ่งพาราโบลา ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 
พบว่านักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
 3. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วย CGS 
สามารถคงทนความรู้หลังเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ 
คิดเป็นร้อยละ 98.79 ของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
ซึ่งไม่แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ส่วน
นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติสามารถคงทน
ความรู้หลังเรียน 2 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 92.38 
ของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ซึ่งน้อยกว่าคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียน เมื่อกำาหนดนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นั่นคือ นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วย 
CGS มีความคงทนในการเรียนรู้ แต่นักเรียนที่ได้
รบัการสอนแบบปกตไิมม่คีวามคงทนในการเรยีนรู ้
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วย 
CGS ได้ศึกษาโดยไม่จำากัดเวลา ไม่จำากัดสถาน
ที่เรียน ไม่จำากัดการให้คำาปรึกษาเพราะมีช่อง
ทางโต้ตอบระหว่างผู้สอนและนักเรียน นักเรียน
สามารถเรียนได้ทันทีตามเวลาที่ต้องการ ดังนั้น 
คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 2 สัปดาห์ จึงไม่แตก
ตา่งจากคะแนนหลงัเรยีนมากนกั สว่นกลุม่ที่ไดร้บั

การสอนแบบปกติ พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์หลัง
เรยีน 2 สปัดาห ์แตกตา่งจากคะแนนหลงัเรยีนมาก 
อาจเนื่องมาจากธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ซึ่ง
เป็นวิชาที่ยาก ประกอบกับการสอนแบบปกติไม่
สามารถที่จะศึกษาได้ตลอดเวลา ทำาให้นักเรียน
ไม่สามารถทบทวนเนื้อหาได้บ่อยเท่ากับนักเรียน
กลุ่มที่ได้รับการสอนด้วย CGS จึงสูญเสียความจำา
เนื่องจากการลืม คือ เมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ 
ความจำาเหลืออยู่ร้อยละ 25 หรือความจำาสูญจาก
การลมืรอ้ยละ 75 (ประสาท อศิรปรดีา, 2523: 13) 
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของจรุยีร์ตัน ์สงิหส์มบตั,ิ 
เผชิญ กิจระการ และวิรัตน์ พงษ์ศิริ (2551: 86) 
ได้วิจัยผลการเรียนรู้ เรื่องกรด-เบส ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือ
ข่ายแบบเว็บเควสท์ พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบท
เรียนบนเครือข่ายมีความคงทนความรู้หลังเรียน 
2 สัปดาห์ ได้ร้อยละ 96.64 ของคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน 
 4. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วย CGS มี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
พึงพอใจต่อการเรียนการสอน สูงกว่านักเรียนที่
ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย
ข้อ 2 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสอนด้วย CGS เป็น
สื่อการสอนที่ทำาให้นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงจากการได้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยด้วยตนเอง 
เช่น ได้เห็นภาพการเคลื่อนไหวของรูปสามเหลี่ยม 
และวัตถุต่างๆ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบวิธีทำา
ด้วยตนเองได้ นักเรียนที่มีความสามารถในการ
เรียนรู้แตกต่างกันก็สามารถฝึกทบทวน หาเหตุ
ผล เกดิการเรยีนรูแ้ลว้คน้พบคำาตอบดว้ยตนเองได ้
ทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ
ต่อการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ
ปกติ สอดคล้องกับยุพิน พิพิธกุล (2545: 48) ได้
กล่าวว่าการสอนคณิตศาสตร์ควรสอนให้เด็กคิด
เองและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนเป็นเพียง



Journal of Education, Mahasarakham University 45 Volume 3 Number 3 July-September 2009

ผู้แนะ ไม่ใช่บอกคณิตศาสตร์ เช่นเดียวกับวัลลภา  
อารีรัตน์ (2532: 37) กล่าวว่าการส่งเสริมการ
สอนโดยใช้กิจกรรมและสื่อการสอน การสอน
เรื่องใหม่ในแต่ละครั้งควรใช้สื่อรูปธรรมอธิบาย
แนวความคิดนามธรรมทางคณิตศาสตร์ ในการ
จัดกิจกรรมควรให้นักเรียนได้ทดลองค้นคว้าหาคำา
ตอบดว้ยตนเอง และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ
เรณุวัฒน์ พงษ์อุทธา (2550: 92) ได้เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
พาราโบลา เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
และความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมโดย
ใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad เป็นสื่อ 
กบัการจดักจิกรรมตามปกต ิพบวา่นกัเรยีนทีเ่รยีน
ดว้ยการจดักจิกรรมโดยใชโ้ปรแกรม Geometer’s 
Sketchpad เป็นสื่อ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และเจตคตติอ่การเรยีนสงูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ย
การจัดกิจกรรมตามปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช ้
 จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ ได้รับ
การสอนด้วย CGS มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีความคงทนใน
การเรียนรู้และมีความพึงพอใจต่อการเรียนการ
สอน ดงันัน้ ครผููส้อนหรอืผูเ้กีย่วขอ้งในการจดัการ
ศึกษาควรพิจารณานำา CGS ไปใช้พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวจิยัครัง้ตอ่ไป 
  2.1 ควรวจิยัเปรยีบเทยีบระหวา่งการ
สอนด้วย CGS และนวัตกรรมการเรียนการสอน
แบบอื่น เช่น 4MAT หรือ CIPPA Model ในระดับ
ชั้นอื่นๆ และรายวิชาอื่นๆ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ 
วิชาภาษาไทย เป็นต้น 
  2.2 ควรวจิยัรปูแบบการสอนทีเ่หมาะ
สมกับการใช้โปรแกรม CGS ที่ส่งผลต่อตัวแปรตา
มอื่นๆ เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
สร้างสรรค์ แรงจูงใจในการเรียน เจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ เป็นต้น 
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ตวัแปรคดัสรรบางประการทีส่มัพนัธก์บัความสามารถในการคดิวเิคราะหข์อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 
Some Factor Variables Related to Analytical Thinking Ability  
of Matthayomsueksa 3 Students under the Office of Roi Et  
Educational Service Area Zone 2 

บงกาล จันทร์หัวโทน,1 สมบัติ ท้ายเรือคำา,2 รังสรรค์ โฉมยา3 
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บทคัดย่อ 
 การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรคดัสรรกบัความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ ความถนัดทางการเรียน ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค 
พฤติกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน การอบรมเลี้ยง
ดู การมุ่งอนาคต และบรรยากาศในห้องเรียน และ 2) สร้างสมการพยากรณ์ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
ปีการศึกษา 2550 จำานวน 1,000 คน จาก 9 โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage 
random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบและแบบวัด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 
 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 1. ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 จำานวน 6 ตัวแปร ได้แก่ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค (X

2
) การมุ่งอนาคต 

(X
3
) พฤติกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน (X

4
) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X

5
) เจตคติต่อการเรียน 

(X
6
) และบรรยากาศในห้องเรียน (X

9
) มีค่าเท่ากับ .350 .367 .349 .435 .163 และ .202 ตามลำาดับ มี

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .558 มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. สมการพยากรณ์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน มีดังนี้ 
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 ตวัแปรพยากรณม์ ี4 ตวัแปร คอื ความสามารถในการแกไ้ขปญัหาและฝา่ฟนัอปุสรรค (X
2
) การ

มุ่งอนาคต (X
3
) พฤติกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน (X

4
) และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X

5
) ค่า

สัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .311 คิดเป็นร้อยละ 31.10 ค่าคำานวณพยากรณ์เท่ากับ .309 คิดเป็น
ร้อยละ 30.90 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 3.10 และค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบเท่ากับ 7.565 
 สามารถนำามาสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
 สมการในรูปคะแนนดิบ 
  Y/ = 7.565 + .219X

2
 + .155X

3
 + .093X

4
 + .153X

5
 

 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Z

Y

/ = .435Z
X2
 + .496Z

X3
 + .532Z

X4
 + .558Z

X5
 

คำาสำาคัญ: ตัวแปรคัดสรร, ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to examine relationships between some factors 
and analytical thinking ability including scholastic aptitude, adversity quotient, classroom 
analytical thinking promotion behavior, achievement motivation, learning attitude, rearing,  
future orientation, and classroom climate; and 2) to construct predictive equations of  
analytical thinking ability. The sample consisted of 1,000 Matthayomsueksa 3 students  
attending 9 schools under the Office of Roi Et Educational Service Area Zone 2 in the academic 
year 2007, obtained by using the multi-stage random sampling technique. The instruments 
used for collecting data were the tests and the scales. The statistics used for analyzing the 
collected data were percentage, mean, standard deviation, simple correlation coefficient, 
and stepwise multiple regression analysis. 
 The results of the study were as follows: 
 1. The 6 factors related to analytical thinking ability at the .01 level of significance 
were: adversity quotient (X

2
), future orientation (X

3
), classroom analytical thinking promotion 

behavior (X
4
), achievement motivation (X

5
), learning attitude (X

6
), and classroom climate 

(X
9
). Their values were .350 .367 .349 .435 .163 and .202 respectively; with a multiple 

correlation coefficient of .558, at the .01 level of significance. 
 2. Predictive equations of analytical thinking ability of students were as follows: 
 There were these 4 factors adversity quotient (X

2
), future orientation (X

3
), classroom 

analytical thinking promotion behavior (X
4
), and achievement motivation (X

5
). The predicting 

correlation coefficient was .311 at 31.10 percent; adjust R-square was .309 at 30.90 percent. 
They had standard error of estimate of 3.10, with consistency of the predictive equation in 
the raw-score form of 7.565. 
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 Predictive equations could be constructed in a raw-score form and a standard-score 
form as below. 
  The equation in a raw-score form: 
  Y/ = 7.565 + .219X

2
 + .155X

3
 + .093X

4
 + .153X

5
 

  The equation in a standard-score form: 
  Z

Y

/ = .435Z
X2
 + .496Z

X3
 + .532Z

X4
 + .558Z

X5
  

Keywords: factor variable, analytical thinking ability 

บทนำ� 
 การสอนของครูในปัจจุบันจำาเป็นต้องส่ง
เสริมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์สอดแทรกไปกับ
การเรียนการสอน เน้นให้นักเรียนเปรียบเทียบ
สิ่งที่เรียนรู้ พิจารณาเหตุและผลที่เกิดขึ้น เชื่อม
โยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ (จันทร์เพ็ญ  
เชื้อพานิช, 2544: 46) ครูต้องเปลี่ยนพฤติกรรม
การสอนโดยจัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ จัดสภาพบรรยากาศการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม เพราะธรรมชาติของเด็กแต่ละคน
จะต้องมีบางสิ่งบางอย่างแตกต่างกันเสมอ เช่น 
สไตล์การเรียน (learning style) สมรรถภาพทาง
สมอง (mental ability) บคุลกิภาพ (personality)  
เจตคติ (attitude) ตลอดจนความสนใจหรือ
พฤติกรรมด้านอื่นๆ (Bingham, 1937: 25-26) 
การเรียนที่เน้นกระบวนการให้นักเรียนมีความคิด
อิสระจะส่งเสริมการคิดของนักเรียนได้เป็นอย่าง
ดี เพราะแต่ละคนอาจมีวิธีคิด วิธีเรียนที่แตกต่าง
กันออกไป นักเรียนที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์จะทำาให้เป็นคนกล้าคิด กล้าตัดสินใจ มี
ความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้น 
มีเป้าหมายในการดำาเนินชีวิต รู้จักคิดใคร่ครวญ
เหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นจริงด้วย
เหตุและผล มีความใจกว้างและเป็นธรรม มีความ
กระตือรือร้น ขยัน ต่อสู้ และอดทน มีความมั่นใจ
ในตัวเอง ปรารถนาที่จะได้รับผลสำาเร็จในงานที่ 

ยุ่งยากซับซ้อน พยายามหาวิธีต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา 
มคีวามทะเยอทะยานสงูเพือ่นำาตนไปสูค่วามสำาเรจ็ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ดำารงชีวิตในสังคม
อย่างมีความสุข ซึ่งการคิดวิเคราะห์จำาเป็นมาก
ในสภาวะปัจจุบัน โดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นวัยรุ่น 
เพราะเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น อยากลอง ชอบ
ทำาตัวเลียนแบบ อยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถ
รับรู้ข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็ว เช่น 
อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ถ้าขาดการคิดวิเคราะห์จะส่งผลต่อการคิด
ของวัยรุ่น ในบางครั้งการตัดสินใจที่ผิดพลาดก็
สามารถทำาให้ชีวิตล้มเหลวไม่ประสบผลสำาเร็จ 
หรือยิ่งไปกว่านั้นทำาให้ตัดสินใจผิดเกิดการฆ่าตัว
ตาย คดิปองรา้ยผูอ้ืน่ กระทำาเลยีนแบบพฤตกิรรม
ที่ ไม่ดีตามข่าวหนังสือพิมพ์เพราะขาดการคิด
วิเคราะห์ก่อนตัดสินใจ ดังนั้นควรมุ่งพัฒนาและ
ส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนให้คิดอย่าง
วิเคราะห์ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาตัวแปรคัดสรร
บางประการที่สัมพันธ์กับความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผล
การวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา
ด้านความสามารถคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย 
 1. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร
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คดัสรรกบัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ไดแ้ก ่
ความถนดัทางการเรยีน ความสามารถในการแกไ้ข
ปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค พฤติกรรมส่งเสริมการ
คดิวเิคราะหใ์นชัน้เรยีน แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์เจตคติ
ตอ่การเรยีน การอบรมเลีย้งด ูการมุง่อนาคต และ
บรรยากาศในห้องเรียน 
 2. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

สมมติฐ�นของก�รวิจัย 
 1. ความถนดัทางการเรยีน ความสามารถ
ในการแก้ไขปญัหาและฝ่าฟนัอปุสรรค พฤตกิรรม
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน แรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธิ ์เจตคตติอ่การเรยีน การอบรมเลีย้งด ูการ
มุ่งอนาคต และบรรยากาศในห้องเรียน มีความ
สัมพันธ์กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน 
 2. ความถนดัทางการเรยีน ความสามารถ
ในการแก้ไขปญัหาและฝ่าฟนัอปุสรรค พฤตกิรรม
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน แรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธิ ์เจตคตติอ่การเรยีน การอบรมเลีย้งด ูการ
มุ่งอนาคต และบรรยากาศในห้องเรียน สามารถ
พยากรณ์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน 

วิธีก�รวิจัย 
 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 
 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ปีการศึกษา 
2550 จำานวน 27 โรงเรียน นักเรียน 4,687 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน 1,000 คน จากการ
กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ 22% 
แล้วทำาการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage 
random sampling) 
 ตัวแปร 

 1. ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
 2. ตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ ความถนัด
ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
และฝ่าฟันอุปสรรค พฤติกรรมส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ในชั้นเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติ
ตอ่การเรยีน การอบรมเลีย้งด ูการมุง่อนาคต และ
บรรยากาศในห้องเรียน 
 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ชนิด ซึ่งผู้
วิจัยดัดแปลงมาจากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยของ
เมธาวดี สังขะมาน (2548) ได้แก่ 
 1. แบบทดสอบ แบง่ออกเปน็ 2 ฉบบั ดงันี ้
  1.1 ฉบับที่ 1 แบบทดสอบวัดความ
ถนัดทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 
จำานวน 40 ข้อ มีค่าความยากรายข้อตั้งแต่ .26 
ถึง .80 ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .23 ถึง .87 
และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .84 
  1.2 ฉบับที่ 2 แบบทดสอบวัดความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ ชนิดเลือกตอบ 5 ตัว
เลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าความยากรายข้อตั้งแต่ 
.21 ถึง .74 ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .22 ถึง 
.82 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .80 
 2. แบบวัด ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 8 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบวัดความสามารถในการ
แกไ้ขปญัหาและฝา่ฟนัอปุสรรค มคีา่อำานาจจำาแนก
รายข้อตั้งแต่ .24 ถึง .50 และค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ .70 
 ตอนที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน มีค่าอำานาจจำาแนกราย
ข้อตั้งแต่ .45 ถึง .67 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .85 
 ตอนที่ 3 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มี
ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .28 ถึง .53 และค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .76 
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 ตอนที่ 4 แบบวัดเจตคติต่อการเรียนของ
นักเรียน มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .33 ถึง 
.70 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .82 
 ตอนที่ 5 แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธปิไตย มคีา่อำานาจจำาแนกรายขอ้ตัง้แต ่.22 
ถึง .44 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .67 
 ตอนที ่6 แบบวดัการอบรมเลีย้งดแูบบเขม้
งวด มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .25 ถึง 
.58 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .70 
 ตอนที่ 7 แบบวัดการมุ่งอนาคต มีค่า
อำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .39 ถึง .58 และค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .82 
 ตอนที่ 8 แบบวัดบรรยากาศในห้องเรียน 
มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .49 ถึง .65 และ
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .85 
 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 
 วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรคดั
สรร โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
งา่ย และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบเปน็
ขัน้ตอน (stepwise multiple regression analysis) 

ผลก�รวิจัย 
 1. ตัวแปรคัดสรรที่สัมพันธ์กับความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 จำานวน 6 ตัวแปร ได้แก่ ความ
สามารถในการแก้ไขปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค 
(X

2
) การมุ่งอนาคต (X

3
) พฤติกรรมส่งเสริมการ

คิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน (X
4
) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

(X
5
) เจตคติต่อการเรียน (X

6
) และบรรยากาศใน

ห้องเรียน (X
9
) มีค่าเท่ากับ .350 .367 .349 .435 

.163 และ .202 ตามลำาดับ มีค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .558 มีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
 2. สมการพยากรณ์ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ดังนี้ 

 ตัวแปรพยากรณ์มี 4 ตัวแปร คือ ความ
สามารถในการแก้ไขปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค 
(X

2
) การมุ่งอนาคต (X

3
) พฤติกรรมส่งเสริม

การคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน (X
4
) และแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ (X
5
) ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 

.311 คิดเป็นร้อยละ 31.10 ค่าคำานวณพยากรณ์
เท่ากับ .309 คิดเป็นร้อยละ 30.90 โดยมีค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 3.10 และค่า
คงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ 
7.565 
 สามารถนำามาสรา้งสมการพยากรณใ์นรปู
คะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
 สมการในรูปคะแนนดิบ 
  Y/ = 7.565 + .219X

2
 + .155X

3
 + 

.093X
4
 + .153X

5
 

 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Z

Y

/  = .435Z
X2
 + .496Z

X3
 + .532Z

X4
 

+ .558Z
X5
 

อภิปร�ยผล 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรร 
ไดแ้ก ่ความสามารถในการแกไ้ขปญัหาและฝา่ฟนั
อุปสรรค การมุ่งอนาคต พฤติกรรมส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรเกณฑ์ คือ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย
ข้อ 1 ที่เป็นเช่นนี้เพราะนักเรียนที่มีความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค การมุ่ง
อนาคต พฤติกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ในชั้น
เรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นคนที่กล้าคิด 
กล้าตัดสินใจ มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อถ้อต่ออุปสรรค
ปญัหาทีเ่กดิขึน้ มเีปา้หมายในการดำาเนนิชวีติ รูจ้กั
คิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้ได้
มาซึ่งความเป็นจริงด้วยเหตุและผล นั่นหมายถึง 
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นักเรียนมีความใจกว้างและเป็นธรรม มีความ
กระตือรือร้น ความช่างวิเคราะห์และผสมผสาน 
ความขยัน ต่อสู้ และอดทน และความมั่นใจในตัว
เอง ซึ่งเป็นคุณสมบัติภายในของมนุษย์ที่ส่งเสริม
ให้เกิดการคิดวิเคราะห์ (ทิศนา แขมมณี และ
คณะ, 2540: 23-26) จึงทำาให้ตัวแปรดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของเมธาวดี สังขะมาน (2548: 77-78) ได้ศึกษา
ปจัจยัคดัสรรกบัความสามารถในการเผชญิปญัหา
และฝ่าฟันอุปสรรค (AQ) ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 
4 จังหวัดหนองคาย พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวก
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับความสามารถในการ
เผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภูมิบดินทร์ หัตถนิรันดร์ (2547: 86) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์ปัญญา (IQ) ความ
ฉลาดทางอารมณ ์(EQ) ความสามารถในการแกไ้ข
ปญัหาและฝา่ฟนัอปุสรรค (AQ) และเชาวนป์ญัญา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม (MQ) กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัเชาวนป์ญัญาและความ
ฉลาดทางอารมณ์ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
สามารถในการแก้ไขปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค 
และเชาวน์ปัญญาด้านคุณธรรมจริยธรรม อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ตัวแปรพยากรณ์ที่ดี ได้แก่ ความ
สามารถในการแก้ไขปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค 
การมุง่อนาคต พฤตกิรรมสง่เสรมิการคดิวเิคราะห์
ในชั้นเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นตัว
พยากรณ์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานของ
การวิจัยข้อ 2 ซึ่งหมายความว่านักเรียนที่มีความ

สามารถในการแก้ไขปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค 
การมุง่อนาคต พฤตกิรรมสง่เสรมิการคดิวเิคราะห์
ในชั้นเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ย่อมส่งผลให้
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับสูง
ขึ้นด้วย เนื่องจากตัวแปรพยากรณ์ดังกล่าวโดย
เฉพาะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำาให้สามารถวางแผน
เพื่อเป้าหมายในชีวิตได้ดีกว่าบุคคลอื่น ซึ่งสัมพันธ์
กบัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์(McClelland 
et al., 1961: 110-111) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
เมธาวด ีสงัขะมาน (2548: 77-78) พบวา่แรงจงูใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์สามารถอธิบายความผันแปรของความ
สามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค ได้มาก
ที่สุดร้อยละ 17.60 ส่วนความต้องการมีอำานาจ
เหนือผู้อื่น ความรับผิดชอบ ความเครียด และ 
อัตมโนทัศน์สามารถอธิบายการผันแปรความ
สามารถในการควบคุมอุปสรรคได้มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลวิจัยไป
ใช้ 
 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและ
ฝ่าฟันอุปสรรค การมุ่งอนาคต พฤติกรรมส่ง
เสริมการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถ
ในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่
3 ดงันัน้ ครคูวรจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีส่ง่
เสรมิความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน
ตามตัวแปรดังกล่าว เพื่อให้การเรียนการสอนมี
ประสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัการเนน้ผูเ้รยีนเปน็
สำาคัญ 
 2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวจิยัครัง้ตอ่ไป 
  2.1 ควรวจิยัตวัแปรคดัสรรทีส่มัพนัธ์
กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ในระดับชั้นอื่นๆ 
  2.2 ควรวิจัยตัวแปรคัดสรรอื่นๆ ที่
อาจสง่ผลตอ่ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์อง
นักเรียน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับ
สมรรถภาพทางกายและแรงจูงใจในการแข่งขันกีฬาของนักกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษา คือ นักกีฬาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 165 คน ได้มาจากการสุ่มแบบ 
ชั้นภูมิ (stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 3 ประเภท คือ แบบ
วัดความฉลาดทางอารมณ์ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย และแบบวัดแรงจูงใจในการแข่งขันกีฬา 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน การวิเคราะห์ความแปรปรวน 2 ทาง (F-test: two-way ANOVA) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 
 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 1. นักกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์อยู่ใน
ช่วงคะแนนปกติ นักกีฬาเพศชายมีสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนนักกีฬาเพศหญิงมี
สมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีมาก และมีแรงจูงใจในการแข่งขันกีฬาอยู่ในระดับมาก 
 2. ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความฉลาดทางอารมณข์องนกักฬีามหาวทิยาลยัมหาสารคามอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติ คือ สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาเพศชายในด้านแรงบีบมือ วิ่งเก็บของ ลุกนั่ง 
30 วินาที และวิ่ง 1,000 เมตร สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาเพศหญิงในด้านยืนกระโดดไกล แรงบีบ
มือ วิ่งเก็บของ และลุกนั่ง 30 วินาที และแรงจูงใจในการแข่งขันกีฬามีความสัมพันธ์กับความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักกีฬา อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีเพศต่างกัน และประเภทของกีฬาต่างกัน มีความฉลาด

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการกีฬาและสุขภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ทางอารมณไ์มแ่ตกตา่งกนั และไมม่ปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งเพศและประเภทกฬีาทีม่ตีอ่ความฉลาดทางอารมณ ์
 4. ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ความฉลาดทางอารมณ์ของนักกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ได้แก่ 
  4.1 สมรรถภาพทางกายนักกีฬาเพศชาย ด้านแรงบีบมือ (X

2
) และลุกนั่ง 30 วินาที (X

5
) 

ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักกีฬา อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถสร้าง
สมการพยากรณ์ความฉลาดทางอารมณ์ของนักกีฬาเพศชาย ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้ 
  Y/ = 109.071 + .36X

2
 + .52X

5
 

  4.2 สมรรถภาพทางกายนักกีฬาเพศหญิง ด้านยืนกระโดดไกล (X
1
) ส่งผลต่อความฉลาด

ทางอารมณ์ของนักกีฬา อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ความ
ฉลาดทางอารมณ์ของนักกีฬาเพศหญิง ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้ 
  Y/ = 115.558 + .106X

1
 

คำาสำาคัญ: ความฉลาดทางอารมณ์, นักกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Abstract 
 This study aimed to examine relationships between emotional quotient (EQ) and 
physical competency and motivation for sport competitions of Mahasarakham University 
(MSU) athletes. The sample used in this study consisted of 165 MSU athletes, obtained using 
the stratified random sampling technique. The instruments used for gathering data were an 
EQ scale, a physical competency test, and a scale on motivation for sport competition. The 
statistics used for analyzing the gathered data were mean, standard deviation, Pearson’s 
product moment correlation coefficient, F-test (two-way ANOVA), and stepwise multiple 
regression analysis. 
 The results of the study were as follows: 
 1. The MSU athletes, as a whole had a mean score on EQ in the normal score range, 
the male athletes had physical competency at a medium level while the female athletes had 
physical competency at a very good level, also, they had the motivation for sport competition 
at a high level. 
 2. The factors with significant relationships with MSU athletes’ EQ included: male  
athletes’ physical competency in terms of hand pressure, thing-collecting run, 30 second sit-up, 
and 1,000 meter run; female athletes’ physical competency in terms of long-jump stand, hand 
pressure, thing-collecting run, and 30 second sit-up. Also, motivation for sport competition 
had relationships with the MSU athletes’ EQ at the .05 level of significance. 
 3. The MSU athletes with different genders and different types of sports did not show 
a difference in EQ. There were no statistical interactions between gender and type of sport 
on EQ. 
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 4. The factors which could significantly predict MSU athletes’ EQ included. 
  4.1 Male athletes’ physical competency in terms of hand pressure (X

2
) and 30 

second sit-up (X
5
) could affect MSU athletes’ EQ at the .05 level of significance; and predictive 

equations of the MSU male athletes’ EQ could be constructed in a raw-score form as below. 
  Y/ = 109.071 + .36X

2
 + .52X

5
 

  4.2 Female athletes’ physical competency in terms of long-jump stand (X
1
) could 

affect MSU athletes’ EQ at the .05 level of significance; and predictive equations of the MSU 
female athletes’ EQ could be constructed in a raw-score form as below. 
  Y/ = 115.558 + .106X

1
 

Keywords: emotional quotient, Mahasarakham University athletes 

บทนำ� 
 การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย เจ้าภาพจะต้องจัดการแข่งขันกีฬา
ไม่น้อยกว่า 15 ชนิด โดยชนิดกีฬาที่จัด มีดังนี้  
1) กีฬาบังคับ 5 ชนิด คือ กรีฑา ว่ายน้ำา 
บาสเกตบอลฟุตบอล และวอลเลย์บอล 2) กีฬา
เลือกสากล 8 ชนิด 3) กีฬาเลือกทั่วไป ให้เลือก
อย่างน้อย 1 ชนิด คือ ครอสเวิร์ด บริดจ์ และ
หมากกระดาน (หมากรุกไทย หมากรุกสากล 
หมากฮอร์ส หมากล้อมโกะ) 4) กีฬาไทย ให้เลือก
อย่างน้อย 1 ชนิด คือ ดาบไทย ตะกร้อลอดห่วง 
และมวยไทยสมัครเล่น ในการจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 มีการ
แขง่ขนักฬีาทัง้ประเภททมีและประเภทบคุคล โดย
แบ่งเป็น 25 ชนิด คือ กีฬาบังคับ 5 ชนิด ประกอบ
ด้วย กรีฑา ว่ายน้ำา บาสเกตบอล ฟุตบอล และ
วอลเลย์บอล กีฬาเลือกสากล 18 ชนิด ประกอบ
ด้วย โปโลน้ำา วอลเลย์บอลชายหาด รักบี้ฟุตบอล 
เทควันโด ดาบสากล เปตอง ซอฟท์บอล เซปัก
ตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น ยูโด เทเบิลเทนนิส 
คาราเต้โด้ ยิงปืน เทนนิส แบดมินตัน เรือพาย 
กอล์ฟ และลีลาศ กีฬาเลือกทั่วไป 1 ชนิด ได้แก่ 
บริดจ์ และกีฬาไทย 1 ชนิด ได้แก่ ตะกร้อลอด

ห่วง ชนิดกีฬาที่จะจัดให้มีการแข่งขันเพื่อชิง
เหรียญรางวัลได้ จะต้องมีมหาวิทยาลัยสมัครเข้า
แข่งขันไม่น้อยกว่า 6 มหาวิทยาลัย ส่วนประเภท
กีฬาและรุ่นที่จะจัดให้มีการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญ
รางวลัได ้จะตอ้งมมีหาวทิยาลยัสมคัรและหรอืเขา้
แขง่ขนัตามจำานวนทีก่ำาหนดไวใ้นระเบยีบชนดิกฬีา
นั้น ๆ และกีฬาประเภททีมที่มีมหาวิทยาลัยสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขันเกิน 12 ทีม ให้จัดการแข่งขัน
รอบคัดเลือกตามประกาศของคณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย นัก
วิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์จะประสบ
ความสำาเร็จได้ด้วยดี จะต้องมีทั้งไอคิวและอีคิว 
รวมทั้งแรงจูงใจ ดังนั้น นักกีฬาที่จะประสบความ
สำาเรจ็ในการแขง่ขนักฬีา จะตอ้งมคีวามฉลาดทาง
อารมณ ์เพราะสถานการณใ์นการแขง่ขนักฬีา บาง
ครั้งกดดันทั้งจากคู่แข่งขันและจากกองเชียร์ข้าง
สนาม ฉะนัน้นกักฬีาจะตอ้งเปน็ผูท้ีม่อีารมณม์ัน่คง 
สามารถควบคมุสถานการณต์า่งๆ ได ้พรอ้มทัง้จะ
ต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถภาพทางร่างกายที่แข็งแรง 
เพราะนักกีฬาจะต้องใช้ร่างกายในการเล่นกีฬา
ทุกส่วน และบางครั้งใช้เวลานาน ถ้าสมรรถภาพ
ทางร่างกายไม่ดี นักกีฬาอาจจะได้รับการบาด
เจ็บ และไม่ประสบผลสำาเร็จในการแข่งขัน และ
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ที่ขาดไม่ได้คือนักกีฬาจะต้องมีแรงจูงใจในการ
แข่งขัน มีความต้องการที่จะประสบผลสำาเร็จใน
การเล่นกีฬา สรุปคือบุคคลที่จะเป็นนักกีฬาได้ดี
นั้นจะต้องมีองค์ประกอบทางด้านความฉลาดทาง
อารมณ์ สมรรถภาพทางร่างกาย และแรงจูงใจใน
การแขง่ขนักฬีาดว้ย คอืเปน็คนทีม่อีารมณท์ีม่ัน่คง 
และสามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจได้ (วรศักดิ์ 
เพียรชอบ, 2540: 3) จากเหตุผลดังกล่าว ทำาให้
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยบางประการที่มีความ
สัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของนักกีฬา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งข้อสนเทศที่ ได้
สามารถนำาไปใชว้างแผนการเตรยีมทมีกฬีาในการ
เข้าร่วมแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศและพัฒนาการ
กีฬาให้ก้าวหน้าต่อไป 

คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
ฉลาดทางอารมณก์บัสมรรถภาพทางกาย และแรง
จูงใจในการแข่งขันกีฬาของนักกีฬามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 2. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความฉลาด
ทางอารมณข์องนกักฬีามหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

สมมติฐ�นของก�รวิจัย 
 1. ความฉลาดทางอารมณ์ สมรรถภาพ
ทางกาย และแรงจูงใจในการแข่งขันกีฬาของ
นักกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความสัมพันธ์
กัน 
 2. ความฉลาดทางอารมณ์ ของนักกีฬา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามระหว่างเพศชายกับเพศ
หญิง และระหว่างประเภททีมกับประเภทบุคคล 
มีความแตกต่างกัน 

วิธีก�รวิจัย 
 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 
 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักกีฬาของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ณ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วทิยาเขตองครกัษ ์
รวม 207 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักกีฬาของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 165 คน โดย
ใช้สูตรของ Taro Yamane และโดยการสุ่มแบบ
ชั้นภูมิ (stratified random sampling) 
 ตัวแปรที่ศึกษ� 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สมรรถภาพทาง
กาย และแรงจูงใจในการแข่งขันกีฬา 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความฉลาดทาง
อารมณ์ มี 3 ด้าน ดังนี้ 
  2.1 ด้านดี ได้แก่ ควบคุมตนเอง 
เห็นใจผู้อื่น และรับผิดชอบ 
  2.2 ดา้นเกง่ ไดแ้ก ่มแีรงจงูใจ ตดัสนิ
ใจและแก้ปัญหา และสัมพันธภาพ 
  2.3 ดา้นสขุ ไดแ้ก ่ภมูใิจตนเอง พอใจ
ชีวิต และสุขสงบทางใจ 
 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 
 1. แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ ใช้
แบบทดสอบมาตรฐานของกรมสุขภาพจิต (2543: 
20) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
5 ระดับ จำานวน 52 ข้อ 
 2. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ใช้
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา 
(ICSPFT: International Committee for the 
Standardization of Physical Fitness Test) ซึ่ง
เป็นแบบทดสอบมาตรฐานสากล (การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย, 2547: 7-8) 
 3. แบบวดัแรงจงูใจในการแขง่ขนักฬีา ซึง่
ผู้วิจัยสร้างเอง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ จำานวน 25 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ 
.27 - .84 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .93 
 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ฉลาดทางอารมณ์กับสมรรถภาพทางกายและแรง



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 58 ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2552

จูงใจในการแข่งขันกีฬา โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product  
moment correlation coefficient) 
 2. เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์
ระหว่างเพศและประเภทกีฬา โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน 2 ทาง (F-test: two-way  
ANOVA) 
 3. วิเคราะห์สมรรถภาพทางกายและแรง
จงูใจในการแขง่ขนักฬีา เพือ่สรา้งสมการพยากรณ์
ความฉลาดทางอารมณ์ โดยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple 
regression analysis) 

ผลก�รวิจัย 
 1. นกักฬีามหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดย
รวมมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์อยู่ใน
ชว่งคะแนนปกต ินกักฬีาเพศชายมสีมรรถภาพทาง
กายอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนนักกีฬาเพศหญิงมี
สมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีมาก และมีแรง
จูงใจในการแข่งขันกีฬาอยู่ในระดับมาก 
 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาด
ทางอารมณข์องนกักฬีามหาวทิยาลยัมหาสารคาม
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิคอื สมรรถภาพทางกาย
ของนักกีฬาเพศชายในด้านแรงบีบมือ วิ่งเก็บของ 
ลุกนั่ง 30 วินาที และวิ่ง 1,000 เมตร สมรรถภาพ
ทางกายของนักกีฬาเพศหญิงในด้านยืนกระโดด
ไกล แรงบีบมือ วิ่งเก็บของ และลุกนั่ง 30 วินาที 
และแรงจูงใจในการแข่งขันกีฬามีความสัมพันธ์
กับความฉลาดทางอารมณ์ของนักกีฬา อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่มีเพศต่างกัน และประเภทของกีฬาต่างกัน มี
ความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน และไม่มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศ และประเภทกีฬาที่มีต่อ
ความฉลาดทางอารมณ์ 
 4. ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ความฉลาด

ทางอารมณข์องนกักฬีามหาวทิยาลยัมหาสารคาม
ได้ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ได้แก่ 
  4.1 สมรรถภาพทางกายนักกฬีาเพศ
ชาย ด้านแรงบีบมือ (X

2
) และลุกนั่ง 30 วินาที 

(X
5
) ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักกีฬา 

อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสามารถ
สรา้งสมการพยากรณค์วามฉลาดทางอารมณข์อง
นักกีฬาเพศชาย ในรูปคะแนนดิบ คือ 
  Y/ = 109.071 + .36X

2
 + .52X

5
 และ

ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z/y = .272Z
2
 + .219Z

5
 

  4.2 สมรรถภาพทางกายนักกฬีาเพศ
หญิง ด้านยืนกระโดดไกล (X

1
) ส่งผลต่อความ

ฉลาดทางอารมณ์ของนักกีฬา อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถสร้างสมการ
พยากรณ์ความฉลาดทางอารมณ์ของนักกีฬา 
เพศหญิง ในรูปคะแนนดิบ คือ Y/ = 115.558 + 
.106X

1
 และในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z/y = 

.343Z
1
 

อภิปร�ยผล 
 1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
ฉลาดทางอารมณ์กับสมรรถภาพทางกายของ
นักกีฬาและแรงจูงใจในการแข่งขันกีฬา พบว่า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์
ของนักกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติ คือ สมรรถภาพทางกายของ
นักกีฬาเพศชายในด้านแรงบีบมือ วิ่งเก็บของ ลุก
นั่ง 30 วินาที และวิ่ง 1,000 เมตร สมรรถภาพ
ทางกายของนักกีฬาเพศหญิงในด้านยืนกระโดด
ไกล แรงบีบมือ วิ่งเก็บของ และลุกนั่ง 30 วินาที 
และแรงจูงใจในการแข่งขันกีฬามีความสัมพันธ์
กับความฉลาดทางอารมณ์ของนักกีฬา อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัยข้อ 1 จากผลการวิจัยจะเห็นว่า
สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาเพศชายมี 4 ด้าน
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความฉลาดทางอารมณ ์ไดแ้ก ่
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แรงบีบมือ วิ่งเก็บของ ลุกนั่ง 30 วินาที และวิ่ง 
1,000 เมตร และสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
เพศหญงิม ี4 ดา้น ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความฉลาด
ทางอารมณ์ ได้แก่ ยืนกระโดดไกล แรงบีบมือ วิ่ง
เกบ็ของ และลกุนัง่ 30 วนิาท ีสมรรถภาพทางกาย
ที่เหมือนกันของนักกีฬาทั้งเพศชายและเพศหญิง 
คอื แรงบบีมอื วิง่เกบ็ของ และลกุนัง่ 30 วนิาท ีนัน้
คอืนกักฬีาทัง้เพศชายและเพศหญงิมคีวามสมบรูณ์
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ มีความอดทน คล่องแคล่ว
ว่องไว มีความพร้อมในการแข่งขันกีฬา ซึ่งก่อให้
เกิดความภาคภูมิใจ มีความรับผิดชอบในการฝึก
ซอ้มกฬีา และสามารถตดัสนิใจแกป้ญัหาตา่งๆ ใน
การฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬา 
 แรงจูงใจในการแข่งขันกีฬามีความ
สัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของนักกีฬา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้อาจเนื่องจากแรง
จูงใจมีส่วนสำาคัญในการสร้างความสำาเร็จและ
พฒันานกักฬีา สามารถชว่ยใหน้กักฬีาเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์ สามารถ
ปรบัปรงุตนเอง เขา้ใจตนเอง ยอมรบัและตระหนกั
ในความสามารถของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผล
การวิจัยของหลุยส์ (Louise, 1987) ได้วิเคราะห์
ด้านแรงจูงใจของนักกีฬา ค.ศ. 1957-1980 โดย
รวบรวมรายงานการวิจัย จำานวน 60 เรื่อง พบ
ว่าการเข้าร่วมของนักกีฬาในการแข่งขันมักจะมี
ความต้องการความสำาเร็จและแรงจูงใจในความ
สนุกสนาน อีกทั้งมหาวิทยาลัยจัดให้มีเงินรางวัล 
(เงินอัดฉีด) แก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล และ
การใหเ้กยีรตแิละการยกยอ่งชมเชยจากเพือ่นๆ ใน
มหาวิทยาลัย 
 2. การเปรียบเทียบความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จำาแนกตามเพศและประเภทของกีฬา พบว่า
นักกีฬาที่มีเพศต่างกันและประเภทของกีฬาต่าง
กัน มีความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ 2 ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากนักกีฬาทั้งเพศชายและเพศหญิง ทั้ง
ประเภทบคุคลและประเภททมี มสีว่นสำาคญัในการ
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ครอบครัว และ
ตัวนักกีฬาเอง จึงมีความภูมิใจในการเป็นนักกีฬา
ของมหาวิทยาลัย มีการควบคุมตนเอง มีน้ำาใจ
เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความเห็นอก
เห็นใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามารถใน
การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเผชิญต่อความเครียด
และแรงกดดันต่างๆ ได้ ไม่ว่าในระหว่างการเก็บ
ตวัฝกึซอ้มหรอืในระหวา่งการแขง่ขนั ซึง่สอดคลอ้ง
กับวีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2542: 141) ได้อธิบาย
ว่าเมื่อพิจารณาความฉลาดทางอารมณ์กับความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและ
เพศชายแล้ว ในภาพรวมจะพบความแตกต่างอยู่
บ้าง โดยเฉลี่ยแล้วเพศหญิงเป็นเพศที่รู้จักภาวะ
อารมณ์ของตนได้ดีกว่าชาย การแสดงความเห็น
อกเห็นใจ ช่วยเหลือเกื้อกูล แสดงความมีน้ำาใจ มี
ความเก่งมากกว่าชาย ในขณะที่เพศชายเป็นผู้ที่มี
แนวโน้มที่จะมีความมั่นใจในตนเอง มองโลกในแง่
ดี อดทนต่อความเครียดและแรงกดดันต่างๆ ได้ดี
กว่าเพศหญิง และมีความสามารถในการปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้หลากหลายมากว่า 
ทั้งนี้ก็หาใช่ว่าชายบางคนไม่มีความเอื้ออาทรหรือ
เชื่องช้าต่อความรู้สึกของผู้อื่น ผู้หญิงบางคนเป็น
ผู้ที่มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และ
เผชญิตอ่ความเครยีดและแรงกดดนัตา่งๆ ไดด้กีวา่
ชาย โดยภาพรวมแล้วความฉลาดทางอารมณ์ของ
ชายและหญิงไม่แตกต่างกัน 
 3. ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ความฉลาด
ทางอารมณข์องนกักฬีามหาวทิยาลยัมหาสารคาม
ได้ คือ สมรรถภาพทางกายนักกีฬา โดยจำาแนก
เป็นสมรรถภาพทางกายนักกีฬาเพศชาย ด้านแรง
บีบมือ และลุกนั่ง 30 วินาที และสมรรถภาพทาง
กายนกักฬีาเพศหญงิ ดา้นยนืกระโดดไกล ทัง้นีอ้าจ
เนื่องจากสมรรถภาพทางกายดังกล่าวได้แสดงให้
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เห็นถึงความแข็งแรงและความอดทนของร่างกาย 
ซึ่งเกิดจาก ความมานะพยายามของนักกีฬาที่
หมั่นฝึกซ้อมมานานจนประสบผลสำาเร็จ นักกีฬา
จึงมีความภูมิใจในสมรรถภาพตนเอง พอใจกับ
การเป็นนักกีฬา และมีการพัฒนาความสามารถ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Gerald 
and Rosenstein (1966: 13, อ้างถึงใน จิตร 
ชื่นชมภู, 2544: 14) ที่ได้ระบุว่าสมรรถภาพทาง
กาย นอกเหนือจากการมีความแข็งแรงและความ
อดทนแล้ว ยังสามารถทำางานหนักในแต่ละวันได้ 
ต่อสู้กับงานหนักหรือประกอบอาชีพได้อย่างมีสุข 
และสามารถเผชิญกับสภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้ 
อีกทั้งยังเป็นการตัดสินความสามารถของร่างกาย
เพื่อนำาไปสู่การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ นอกจาก
นั้นยังเป็นแรงจูงใจให้ผู้ที่ต้องการออกกำาลังกาย
ได้พัฒนาความสามารถของร่างกาย และสามารถ
นำาผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายไปวเิคราะห์
ขอ้ด ีขอ้เสยีของการฝกึซอ้ม เพือ่ไดน้ำาไปปรบัปรงุ
กิจกรรมให้เหมาะสมต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการนำาผลการวจิยั
ไปใช้ 
 การวิจัยครั้งนี้พบว่าสมรรถภาพทาง
กายนักกีฬา สามารถพยากรณ์ความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ 
และสมรรถภาพทางกายที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดี
สำาหรับนักกีฬาเพศชาย คือ ลุกนั่ง 30 วินาที่ และ
สมรรถภาพทางกายที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีสำาหรับ
นักกีฬาเพศหญิง คือ ยืนกระโดดไกล ดังนั้น 
เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬามีความฉลาดทางอารมณ์ 
มหาวทิยาลยัควรใหค้วามสำาคญักบัสมรรถภาพทาง
กายโดยพฒันาสมรรถภาพทางกายของนักกฬีาให้
มีความสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้น 
 2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวจิยัครัง้ตอ่ไป 
  2.1 ควรวิจัยตัวแปรอื่นๆ ที่มีผล
ต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักกีฬา เช่น 
บุคลกิภาพ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความมีน้ำาใจเป็น
นักกีฬา เป็นต้น 
  2.2 ควรวิจัยปัจจัยบางประการที่
มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักกีฬาในสถาบันการศึกษาอื่นๆ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพ ปัญหา และความต้องการการ
ออกกำาลงักายของบคุลากรทางการศกึษา ตามตวัแปรเพศ อาย ุสถานภาพสมรส และสถานภาพการออก
กำาลงักาย กลุม่ตวัอยา่งเปน็บคุลากรทางการศกึษา สำานกังานเขตบางกะป ิกรงุเทพมหานคร จำานวน 250 
คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) และสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ independent t-test และ 
F-test (ANOVA) 
 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 1. บุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต่ำากว่า 40 ปี สถานภาพโสด มีการออก
กำาลงักาย เหตปุจัจยัทีท่ำาใหอ้อกกำาลงักายเพราะมคีวามตอ้งการใหม้สีขุภาพด ีรองลงมาคอืตอ้งการผอ่น
คลายความตงึเครยีด และเหตปุจัจยัทีท่ำาใหไ้มอ่อกกำาลงักายเพราะไมม่เีวลาในการออกกำาลงักาย รองลง
มาคือมีภารกิจเกี่ยวเนื่องกับการทำางาน 
 ปญัหาการออกกำาลงักายโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง สว่นความตอ้งการการออก
กำาลังกายโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการการออกกำาลังกายของบุคลากรทางการศึกษา  
  2.1 บุคลากรเพศหญิงมีความต้องการด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำานวยความสะดวก 
มากกว่าเพศชายอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.2 บุคลากรที่มีอายุและสถานภาพการออกกำาลังกายต่างกัน มีปัญหาและความต้องการ
การออกกำาลังกายโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการกีฬาและสุขภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    2.3 บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสมีปัญหาด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำานวยความ
สะดวก และดา้นบคุลากรผูใ้หบ้รกิาร มากกวา่บคุลากรทีม่สีถานภาพโสดอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 
    2.4 บุคลากรที่ออกกำาลังกาย เพศหญิงมีความต้องการด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำานวย
ความสะดวก และด้านบุคลากรผู้ให้บริการ มากกว่าบุคลากรเพศชายอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนบุคลากรที่มีสถานภาพสมรสมีปัญหาด้านบุคลากรผู้ให้บริการ มากกว่าบุคลากรที่มีสถานภาพ
โสดอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และบคุลากรทีม่สีถานภาพโสดมปีญัหาดา้นการจดัการมากกวา่
บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    2.5 บุคลากรที่ไม่ออกกำาลังกาย เพศชายมีปัญหาด้านบุคลากรผู้ให้บริการมากกว่าเพศหญิง
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และบคุลากรทีม่สีถานภาพสมรสมปีญัหาดา้นสถานที ่อปุกรณ ์และ
สิง่อำานวยความสะดวก และดา้นบคุลากรผูใ้หบ้รกิารมากกวา่บคุลากรทีม่สีถานภาพโสด อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 

คำาสำาคัญ: สภาพ ปญัหา และความตอ้งการการออกกำาลงักาย, บคุลากรทางการศกึษา, สำานกังานเขต
  บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

Abstract 
 This research aimed to study and compare the conditions, problems, and the needs 
for exercise of educational personnel, Bang Kapi District Office, Bangkok, according to  
personnel’s sex, age, married status, and exercise status variables. The sample consisted of 
250 personnel obtained by stratified random sampling and simple random sampling technique. 
The instrument used for collecting data was a questionnaire. Statistics used for analyzing data 
were percentage, means, standard deviation, and t-test (independent), and F-test (ANOVA) 
were employed for hypothesis testing.
 The research results were as follows: 
 1. Most of the educational personnel of Bang Kapi District Office, Bangkok, were fe-
male, aged below 40 years, they were single, exercised personnel. The reasons for exercise 
were for good health followed by relaxation and while the reasons for not exercise were no 
time for exercise followed by work commitment. 
 Educational personnel had problems on exercise as a whole and in each aspect at a 
moderate level while they showed needs for exercise as a whole and in each aspect at the 
more level. 
 2. The comparative results of problems and needs for exercise of educational person-
nel showed that:
    2.1 Female personnel need more on location, equipment, and facilities aspect than 
did the male ones at the .05 level of significance. 
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    2.2 The personnel with different ages and exercise status did not show different 
problems and needs for exercise as a whole and in each aspect. 
    2.3 The married status personnel indicated more problems on location, equipment  
and facilities aspect, and service providing personnel aspect than did the single status  
personnel at the .05 level of significance. 
    2.4. Exercised personnel: female personnel showed more needs for exercise on  
location, equipment, and facilities aspect, and service providing personnel aspect than did the 
male ones at the .05 level of significance; whereas married status personnel indicated more 
problems on service providing personnel aspect than did the single status personnel at the .05 
level of significance; and the single status personnel showed more problems on management 
aspect than did the married status personnel at the .05 level of significance. 
    2.5. Non-exercise personnel: male personnel showed more problems on service 
providing personnel aspect than did the female ones at the .05 level of significance, and  
married status personnel showed more problems on location, equipment, and facilities aspect, 
and service providing personnel aspect than did the single status personnel at the .05 level 
of significance. 

Keywords: condition, problem, and need for exercise, educational personnel, Bang Kapi 
  District Office, Bangkok 

บทนำ� 
 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเป็น
ไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ ทำาให้ประชากรของ
ประเทศต้องเผชิญกับการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การพัฒนา
ศักยภาพของประชากรให้สามารถดำารงชีวิตใน
สังคมอย่างมีความสุข ได้แก่ การพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ สุขภาพแข็งแรง คิดเป็นทำาเป็น มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
วินัย ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
รวมทั้งสามารถนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกันให้เกิดความ
สมดุลในการยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ประชาชนมี
การออกกำาลังกายหรือเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น (การกีฬา
แหง่ประเทศไทย, 2545: 38-39) แตป่จัจบุนัมนษุย์

สามารถคดิคน้ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สมัยใหม่ และมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทำาให้
เกิดปัญหาขาดการออกกำาลังกาย ประกอบกับ
สภาวะสังคมที่ต้องมีการต่อสู้แข่งขันกันอยู่ตลอด
เวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา การประกอบ
อาชีพ การพัฒนาตนเองให้ได้รับความก้าวหน้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองที่มีการแข่งขัน
กันสูงมากเพื่อให้ได้มาซึ่งเกียรติยศและเงินตรา 
สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีผลทำาให้หลายๆ คน มีเวลาว่าง
ค่อนข้างจำากัด คนส่วนใหญ่จึงพยายามหาวิธีออก
กำาลังกายให้เหมาะสมกับตนเองและได้ผลดีที่สุด 
การออกกำาลังกายแบบง่ายๆ สะดวกสบาย สนุก 
และประหยัด ใช้อุปกรณ์น้อยหรือไม่ใช้เลย จึง
เป็นกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ (ชัยยุทธ์  
มณีรัตน์, 2535: 4) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
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บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนต่างๆ ที่สังกัด
สำานักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ
สภาพ ปัญหา และความต้องการในการออกกำาลัง
กาย เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรมีภาระงานมาก 
อาจขาดการออกกำาลังกาย ส่งผลให้เจ็บป่วยง่าย 
สุขภาพอ่อนแอ ซึ่งส่งผลต่อการทำางานในหน้าที่
ด้านการสอน ขาดประสิทธิภาพ เกิดความเฉื่อย
ชาในการทำางาน บางครั้งอาจเกิดความเครียด 
อารมณเ์สยี หงดุหงดิงา่ย สง่ผลกระทบตอ่นกัเรยีน
ในทีส่ดุ เมือ่ทราบปญัหาแลว้จะไดน้ำาผลการศกึษา
ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้บุคลากร
ออกกำาลังกายให้มากขึ้น 

คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความ
ต้องการการออกกำาลังกายของบุคลากรทางการ
ศึกษา สำานักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาและความ
ต้องการการออกกำาลังกายของบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส และ
สถานภาพการออกกำาลังกาย ต่างกัน 

สมมติฐ�นของก�รวิจัย 
 1. บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส และสถานภาพการออกกำาลงักาย
ต่างกัน มีปัญหาและความต้องการการออกกำาลัง
กายแตกต่างกัน 
 2. บคุลากรทางการศกึษาทีอ่อกกำาลงักาย
ที่มีเพศและสถานภาพสมรสต่างกัน มีปัญหาและ
ความต้องการการออกกำาลังกายแตกต่างกัน 
 3. บุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ออกกำาลัง
กายที่มีเพศและสถานภาพสมรสต่างกัน มีปัญหา
และความต้องการการออกกำาลังกายแตกต่างกัน 

วิธีก�รวิจัย 
 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 
 ป ร ะ ช า ก ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย  คื อ 
บุคลากรทางการศึกษา สำานักงานเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร จาก 11 โรงเรียน จำานวน 707 
คน เป็นชาย 156 คน หญิง 551 คน กลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน 250 คน จากการใช้ตารางกำาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejsie 
& Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 3) แล้ว
สุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) 
โดยใช้เกณฑ์ 70% สำาหรับบุคลากรเพศชาย ได้
กลุ่มตัวอย่าง 110 คน และใช้เกณฑ์ 25% สำาหรับ
บุคลากรเพศหญิง ได้กลุ่มตัวอย่าง 140 คน และ
สุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) เพื่อให้
ได้กลุ่มตัวอย่าง 
 ตัวแปรที่ศึกษ� 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
    1.1 เพศ จำาแนกเป็น เพศชาย และเพศ
หญิง 
    1.2 อายุ จำาแนกเป็น ต่ำากว่า 40 ปี  
41-50 ปี  และ 51 ปีขึ้นไป 
    1.3 สถานภาพสมรส จำาแนกเป็น โสด 
และสมรส 
    1.4 สภาพการออกกำาลังกาย จำาแนก
เป็น ผู้ที่ออกกำาลังกาย และผู้ที่ไม่ออกกำาลังกาย 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 
    2.1 ปัญหาการออกกำาลังกาย จำาแนก
เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการ ด้านบุคลากรผู้
ใหบ้รกิาร และดา้นสถานที ่อปุกรณ ์และสิง่อำานวย
ความสะดวก 
    2.2 ความต้องการการออกกำาลังกาย 
จำาแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการ ด้าน
บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านสถานที่ อุปกรณ์ 
และสิ่งอำานวยความสะดวก 
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 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เปน็แบบสำารวจรายการ (check list) 
เกีย่วกบัเพศ อาย ุสถานภาพสมรส และสถานภาพ
การออกกำาลังกาย จำานวน 33 ข้อ 
 ตอนที่ 2 ปัญหาการออกกำาลังกาย เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 
ระดับ จำานวน 25 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น .96 
 ตอนที ่3 ความตอ้งการการออกกำาลงักาย 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 
25 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น .95 
 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความ
ตอ้งการออกกำาลงักายของบคุลากรทางการศกึษา 
โดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ 
 2. เปรียบเทียบปัญหาและความต้องการ
การออกกำาลงักายของบคุลากรทางการศกึษาตาม
ตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพสมรส และสถานภาพ
การออกกำาลังกาย โดยใช้ independent t-test 
และ F-test (ANOVA) 
 3. เปรียบเทียบปัญหาและความต้องการ
การออกกำาลังกายของบุคลากรทางการศึกษาที่
ออกกำาลังกายและไม่ออกกำาลังกาย ตามตัวแปร
เพศและสถานภาพสมรส โดยใช้ independent 
t-test 

ผลก�รวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และความ
ต้องการการออกกำาลังกายของบุคลากรทางการ
ศึกษา มีดังนี้ 
    1.1 บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญเ่ปน็เพศหญงิ อายตุ่ำากวา่ 40 ป ีรองลงมาอาย ุ
41-50 ปี และอายุ 50 ปีขึ้นไป สถานภาพสมรส
โสด และเปน็ผูท้ีอ่อกกำาลงักาย เหตปุจัจยัการออก

กำาลังกาย ได้แก่ มีความต้องการให้มีสุขภาพดี 
และตอ้งการผอ่นคลายความตงึเครยีด เหตปุจัจยัที่
ทำาใหไ้มอ่อกกำาลงักาย ไดแ้ก ่ไมม่เีวลาในการออก
กำาลังกาย และมีภารกิจเกี่ยวเนื่องกับการทำางาน 
    1.2 ปัญหาการออกกำาลังกายของ
บคุลากรโดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบดังนี้ 
  1) ดา้นการจดัการ บคุลากรมปีญัหา
การออกกำาลังกายรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การ
เผยแพร่เอกสารให้ความรู้ หนังสือคู่มือที่เกี่ยวกับ
การออกกำาลังกาย 
  2) ดา้นบคุลากรผูใ้หบ้รกิาร บคุลากร
มีปัญหาการออกกำาลังกายรายข้อ จำานวน 4 ข้อ 
จากทั้งหมด 10 ข้อ อยู่ในระดับมาก เรียงลำาดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ บุคลากรผู้ให้
บริการแต่งกายเหมาะสมกับกิจกรรม สะอาด 
เรียบร้อย และมีกิริยาวาจาสุภาพ มีเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์และให้ข่าวสารความรู้ในการออก
กำาลังกาย บุคลากรผู้ให้บริการมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการส่งเสริมการออกกำาลังกาย และ
บคุลากรผูใ้หบ้รกิารมคีวามสนใจและเอาใจใสผู่ม้า
ใช้บริการ ส่วนอีก 6 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง 
  3) ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่ง
อำานวยความสะดวก บุคลากรมีปัญหาการออก
กำาลังกายรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความปลอดภัยของ
สถานที่ในการออกกำาลังกาย 
  1.3 ความตอ้งการการออกกำาลงักาย
ของบคุลากรโดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบั
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบดังนี้ 
  1) ด้านการจัดการ บุคลากรมีความ
ต้องการการออกกำาลังกายรายข้อทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การ
จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาหรือกิจกรรม
ออกกำาลังกายทันสมัยและการเปลี่ยนแปลง 
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  2) ดา้นบคุลากรผูใ้หบ้รกิาร บคุลากร
มีความต้องการการออกกำาลังกายรายข้อทุกข้อ
อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
บุคลิกภาพการแต่งกายของผู้ให้บริการมีความ
เหมาะสม 
  3) ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่ง
อำานวยความสะดวก บุคลากรมีความต้องการการ
ออกกำาลังกายรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดย
ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ คอื สถานทีอ่อกกำาลงักาย
ควรตั้งอยู่ในทำาเลที่สะดวกในการเดินทาง 
 2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาและความ
ต้องการการออกกำาลังกายของบุคลากรทางการ
ศกึษา ตามตวัแปรเพศ อาย ุสถานภาพสมรส และ
สถานภาพการออกกำาลังกาย มีดังนี้ 
  2 .1 บุคลากรเพศหญิงมีความ
ตอ้งการดา้นสถานที ่อปุกรณ ์และสิง่อำานวยความ
สะดวก มากกวา่เพศชาย อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05 
  2.2 บุคลากรที่มีอายุและสถานภาพ
การออกกำาลังกายต่างกัน มีปัญหาและความ
ต้องการการออกกำาลังกายโดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
  2.3 บุคลากรที่มีสถานภาพสมรส
มีปัญหาด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่ง
อำานวยความสะดวก และด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
มากกว่าบุคลากรที่มีสถานภาพโสดอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    2.4 บุคลากรที่ออกกำาลังกาย เพศ
หญิงมีความต้องการด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่ง
อำานวยความสะดวก และด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
มากกวา่บคุลากรเพศชายอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05 ส่วนบุคลากรที่มีสถานภาพสมรสมี
ปัญหาด้านบุคลากรผู้ให้บริการ มากกว่าบุคลากร
ทีม่สีถานภาพโสดอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 และบุคลากรที่มีสถานภาพโสดมีปัญหาด้าน
การจัดการมากกว่าบุคลากรที่มีสถานภาพสมรส

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.5 บคุลากรที่ไมอ่อกกำาลงักาย เพศ
ชายมีปัญหาด้านบุคลากรผู้ให้บริการมากกว่าเพศ
หญิงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสมีปัญหาด้านสถาน
ที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำานวยความสะดวก และด้าน
บคุลากรผูใ้หบ้รกิารมากกวา่บคุลากรทีม่สีถานภาพ
โสด อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปร�ยผล 
 1. สภาพ ปัญหา และความต้องการ
การออกกำาลังกายของบุคลากรทางการศึกษา 
สำานักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
    1.1 เหตุปัจจัยในการออกกำาลังกาย 
พบว่าบุคลากรต้องการมีสุขภาพดี และผ่อนคลาย
ความตึงเครียด เนื่องจากบุคลากรอยู่ในชุมชน
เมืองซึ่งมีปัญหาหลายประการ เช่น การจราจร
ติดขัด มลภาวะสิ่งแวดล้อม และชีวิตที่รีบเร่งใน
การทำางาน อาจทำาให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ จึงมีการออกกำาลังกายเพื่อ
ป้องกันปัญหาสุขภาพ ส่วนผลการวิจัยเหตุปัจจัย
ที่ทำาให้ไม่ออกกำาลังกาย พบว่าเป็นเพราะไม่มี
เวลาในการออกกำาลังกาย และมีภารกิจเกี่ยว
เนื่องกับการทำางานนั้น อาจเนื่องจากการจราจร
ที่ติดขัดใช้เวลามากในการเดินทาง ประกอบกับ
ต้องทำางานเกินเวลา จึงทำาให้ไม่มีเวลาออกกำาลัง
กาย สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของวตัสนั (Watson, 
1997: 3251) พบว่านักศึกษาไม่ค่อยมีเวลาว่างใน
การออกกำาลังกาย หรือมีเวลาไม่เพียงพอ 
  1.2 ปัญหาการออกกำาลังกายของ
บุคลากร พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยดา้นการจดัการมคีา่เฉลีย่มาก
ทีส่ดุ ไดแ้ก ่การเผยแพรเ่อกสารใหค้วามรู ้หนงัสอื
คู่มือที่เกี่ยวกับการออกกำาลังกาย บริการตรวจ
สุขภาพให้แก่ผู้มาใช้บริการ และการติดต่อเจ้า
หนา้ทีผู่ใ้หบ้รกิาร อาจเนือ่งจากการบรกิารใหค้วาม
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รู้ที่ถูกต้องในการเล่นกีฬาหรือออกกำาลังกาย จะ
พัฒนาศักยภาพของร่างกายและสุขภาพบุคลากร
ให้สมบูรณ์อย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬา และบุคลากรอาจมีปัญหาสุขภาพซึ่งต้อง
ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการการ
เพือ่รบัการตรวจสขุภาพและขอคำาแนะนำากจิกรรม
การออกกำาลังกาย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
เยาวณี ผจญ (2534: 66–68) ได้วิจัยเรื่องความ
ต้องการการออกกำาลังกายของข้าราชการใน
ภาคตะวันออก พบว่าข้าราชการที่ออกกำาลังกาย
ต้องการความรู้ ได้แก่ พัฒนาการด้านสรีระ รูป
ร่าง ท่าทางในการเคลื่อนไหว การรักษาสุขภาพ 
โภชนาการ การพกัผอ่น กจิกรรมนนัทนาการ และ
ความปลอดภัย 
    1.3 ความต้องการการออกกำาลังกาย
ของบุคลากร พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก 
  1) ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่ง
อำานวยความสะดวก ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรมี
ความต้องการด้านนี้เป็นลำาดับ ที่ 1 ได้แก่ สถาน
ที่ออกกำาลังกายควรตั้งอยู่ในทำาเลที่สะดวกในการ
เดินทาง อาจเป็นเพราะทำาให้เดินทางง่าย ไม่เสีย
เวลา ไม่เหนื่อยจากการเดินทาง สอดคล้องกับผล
การวิจัยของมานะ หมอยาดี (2540: 64) ได้วิจัย
การใชเ้วลาวา่งเพือ่การออกกำาลงักายของนกัเรยีน
นายเรอือากาศ พบวา่สถานทีอ่อกกำาลงักายควรตัง้
อยู่ในทำาเลที่เหมาะสม อยู่ใกล้และไปมาสะดวก 
  2) ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ผล
การวิจัยพบว่าบุคลากรมีความต้องการด้านนี้เป็น
ลำาดับที่ 2 ได้แก่ บุคลิกภาพการแต่งกายของผู้ให้
บริการมีความเหมาะสม อาจเนื่องจากบุคลากรผู้
ให้บริการที่มีการแต่งกายเหมาะสม ย่อมแสดงถึง
การมีความรู้ความเข้าใจหลักการออกกำาลังกาย
และวิธีบริการที่ดี ซึ่งจะทำาให้ผู้บุคลากรทางการ
ศึกษามีความเชื่อถือ และมีเจตคติที่ดีในการออก
กำาลังกายเพิ่มขึ้น 

  3) ด้านการจัดการ ผลการวิจัย
พบว่าบุคลากรมีความต้องการด้านนี้เป็นลำาดับที่ 
3 ได้แก่ การจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา
หรือกิจกรรมออกกำาลังกายที่ทันสมัยและการ
เปลี่ยนแปลง และมีการจัดหนังสือ วารสารกีฬา 
และการออกกำาลังกายที่ทันสมัยไว้ให้สมาชิก อาจ
เป็นเพราะบุคลากรต้องการความรู้ในการออก
กำาลงักายเพิม่ขึน้ และตอ้งการความสะดวกในการ
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม (สุปราณี ขวัญบุญจันทร์, 
2534: 21) เพือ่เปน็แนวทางในการเลอืกออกกำาลงั
กาย ไมส่อดคลอ้งกบัผลการวจิยัของปทัมา รอดทัง่ 
(2540: 63) ไดว้จิยัการใชเ้วลาวา่งดว้ยการเลน่กฬีา
และออกกำาลังกายของประชาชนในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง พบว่าประชาชนส่วนมากได้รับข่าวสาร
ความรูเ้กีย่วกบัการเลน่กฬีาและออกกำาลงักายจาก
โทรทัศน์ 
 2. การเปรียบเทียบปัญหาและความ
ต้องการการออกกำาลังกายของบุคลากรทางการ
ศึกษา 
  2.1 บุคลากรเพศหญิงมีความ
ต้องการด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่ง
อำานวยความสะดวกมากกว่าบุคลากรทางการ
ศึกษาเพศชาย อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เปน็ไปตามสมมตฐิานของการวจิยัขอ้ 1 เหตทุี่
เปน็เชน่นีเ้พราะเพศหญงิใหค้วามสำาคญักบัอาคาร
สถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำานวยความสะดวก 
เช่น ความปลอดภัยในการใช้สถานที่หรือสนาม
กีฬา อุปกรณ์กีฬาหรือวัสดุมีความมั่นคงแข็งแรง 
สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำาลังกายมีบุคลากร
ดแูลเอาใจใสซ่อ่มแซม การเดนิทางทีส่ะดวกสบาย 
เป็นต้น ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของจีราวัจน์ 
จันทสิทธิ์ (2540: 65-66) ได้วิจัยการออกกำาลัง
กายของประชากรเขตเทศบาลภาคเหนือ พบว่า
ประชากรเพศชายและหญิงเขตเทศบาลภาคเหนือ 
มีความต้องการการจัดบริการออกกำาลังกายไม่
แตกต่างกัน 
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  2.2 บุคลากรที่มีสถานภาพสมรส
มีปัญหาด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่ง
อำานวยความสะดวก และด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
มากกว่าบุคลากรที่มีสถานภาพโสด อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัยข้อ 1 เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะบุคลากร
ที่มีสถานภาพสมรสมีภาระผูกพันมากมายทาง
ครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบมากกว่าบุคลากรที่ยัง
โสดซึ่งยังให้ความสำาคัญกับชีวิตส่วนตัวมากกว่า 
ดังนั้น บุคลากรที่สมรสจึงต้องคำานึงถึงสถานที่
ออกกำาลงักายซึง่ตอ้งอยู่ใกล ้ไปมาสะดวก มคีวาม
ปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์และสิ่งอำานวยความ
สะดวก มีบุคลากรผู้ให้บริการ สอดคล้องกับผล
การวิจัยของเยาวณี ผจญ (2534: 66-68) พบ
ว่าข้าราชการที่โสดและข้าราชการที่สมรสแล้วมี
ปัญหาในการออกกำาลังกายแตกต่างกัน 
    2.3 บุคลากรที่มีอายุต่างกัน และ
บุคลากรที่มีสถานภาพการออกกำาลังกายต่างกัน 
มีปัญหาและความต้องการการออกกำาลังกายไม่
แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย
ข้อ 1 เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะบุคลากรแม้มีอายุต่าง
กัน มีการออกกำาลังกายและไม่ออกกำาลังกายต่าง
กนั แตม่คีวามเปน็อยู่ในสภาพแวดลอ้มสงัคมเมอืง
เหมอืนกนั มคีวามตอ้งการมรีา่งกายทีส่มบรูณแ์ขง็
แรงและไมเ่จบ็ปว่ยงา่ยเหมอืนกนั จงึทำาใหม้ปีญัหา
และความต้องการการออกกำาลังกายไม่แตกต่าง
กนั สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของจรีาวจัน ์จนัทสทิธิ ์
(2540: 55-56) พบว่าประชาชนกลุ่มอายุ 15-30 
ปี 31-45 ปี และ 46 ปี ขึ้นไป เขตเทศบาลภาค
เหนอื มคีวามตอ้งการการจดับรกิารออกกำาลงักาย
ไม่แตกต่าง 
  2.4 การเปรยีบเทยีบปญัหาและความ
ต้องการการออกกำาลังกาย ของบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ออกกำาลังกาย มีดังนี้ 
  1) บุคลากรทางเพศหญิงมีความ
ต้องการการออกกำาลังกายด้านอาคารสถานที่ 

อุปกรณ์ และสิ่งอำานวยความสะดวก และด้าน
บุคลากรผู้ให้บริการ มากกว่าบุคลากรเพศชาย 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ 2 เหตุที่เป็นเช่นนี้
เพราะเพศหญิงคำานึงถึงความปลอดภัยและความ
สะดวกสบายในการออกกำาลงักาย จงึตอ้งละเอยีด
รอบคอบในการเลือกใช้สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ 
และบุคลากรผู้ให้บริการที่ให้ความรู้ และแนะนำา
วธิอีอกกำาลงักายอยา่งถกูตอ้งเปน็สิง่จำาเปน็สำาหรบั
เพศหญงิ ไมส่อดคลอ้งกบัผลการวจิยัของจรีาวจัน ์
จนัทสทิธิ ์(2540: 56-57) ทีพ่บวา่ประชากรมคีวาม
ต้องการการจัดบริการด้านสถานที่ อุปกรณ์ และ
สิ่งอำานวยความสะดวก และด้านบุคลากรผู้ให้
บริการ ไม่แตกต่างกัน 
  2) บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสโสด 
มีความต้องการด้านการจัดการมากกว่าบุคลากร
ที่มีสถานภาพสมรส อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ 2 
เหตทุีเ่ปน็เชน่นีเ้พราะบคุลากรทีม่สีถานภาพโสดยงั
ไมม่ภีาระผกูพนัทางครอบครวั จงึมเีวลาออกกำาลงั
กาย ต้องการบริการตรวจสุขภาพ และแสวงหา
ความรู้ในการออกกำาลังกาย เพื่อเตรียมความ
พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ทำาให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็ง
แรง ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจและตื่นตัว
ที่จะออกกำาลังกาย (เชษฐา ฐานะจาโร, 2541: 1) 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของเยาวณี ผจญ (2534: 
66-68) พบว่าความต้องการการออกกำาลังกาย
ของข้าราชการที่โสดและข้าราชการที่สมรสแล้ว 
มีความแตกต่างกัน 
  2.5 การเปรยีบเทยีบปญัหาและความ
ต้องการการออกกำาลังกาย ของบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ไม่ออกกำาลังกาย มีดังนี้ 
  1) บุคลากรเพศชายมีปัญหาด้าน
บุคลากรผู้ให้บริการมากกว่าบุคลากรเพศหญิง 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
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สมมตฐิานของการวจิยัขอ้ 3 เหตทุีเ่ปน็เชน่นีเ้พราะ
เพศชายเมือ่มปีญัหาการออกกำาลงักาย กต็อ้งการ
บุคลากรผู้ให้บริการที่มีความรู้ความชำานาญ มีวิธี
บรกิารทีด่ ีซึง่ทำาใหบ้คุลากรออกกำาลงักายไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำาลัง
กาย 
  2) บุคลากรทางที่มีสถานภาพสมรส
มีปัญหาด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่ง
อำานวยความสะดวก และด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
มากกว่าบุคลากรที่มีสถานภาพโสด อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัยข้อ 3 เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะบุคลากร
ที่มีสถานภาพสมรสต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการ
ดแูลรบัผดิชอบครอบครวั จงึตอ้งเลอืกสถานทีอ่อก
กำาลงักายทีอ่ยู่ใกล ้เดนิทางสะดวก มอีปุกรณก์ฬีา
พร้อม ปลอดภัย และมีบุคลากรคอยให้คำาแนะนำา 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการนำาผลการวจิยั

ไปใช้ 
  1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
นโยบาย ควรนำาผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา
และความตอ้งการการออกกำาลงักายของบคุลากร
ทางการศึกษา ไปกำาหนดกรอบนโยบายและ
วางแผนในการสร้างเสริมให้บุคคลากรในสังกัด
ได้พัฒนาและแก้ไขปัญหา เพื่อนำาไปสู่ระดับการ
ปฏิบัติอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
  1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
ปฏิบัติการ ควรนำาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาและปรับปรุงการส่งเสริม
การออกกำาลังกายให้ดีขึ้น ด้วยการกำาหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ในการดำาเนินการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากร 
 2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวจิยัครัง้ตอ่ไป 
 ควรวิจัยเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อ
การดำาเนินงานการพัฒนาการออกกำาลังกายของ
บคุลากรทางการศกึษา สำานกังานเขตบางกะปหิรอื
เขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์และเจตคต ิ
ต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้แบบสตอรีไลน์
และแบบสืบเสาะหาความรู้ 
Comparisons of Science Learning Achievement, Creative  
Thinking, and Scientific Attitude of Prathomsueksa 2 Students 
Who Learned Using Storyline and Inquiry Approaches 

อุสา รินลา,1 พิศมัย ศรีอำาไพ,2 ประสาท เนืองเฉลิม3 
Usa Rinla,1 Pissamai Sriampai,2 Prasart Nuangchalerm3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบสตอรีไลน์และแบบสืบ
เสาะหาความรู้ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียน
รู้ทั้ง 2 แบบ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนแบบสตอรีไลน์และแบบสืบเสาะหาความรู้ และ 3) เปรียบ
เทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความคดิสรา้งสรรค ์และเจตคตติอ่วทิยาศาสตร ์ระหวา่งกลุม่ทีเ่รยีนรูแ้บบ
สตอรีไลนแ์ละกลุม่ทีเ่รยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง อำาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
จำานวน 40 คน ไดม้าโดยการเลอืกแบบกลุม่ (cluster random sampling) และจบัสลากเปน็กลุม่ทดลองที ่
1 จำานวน 20 คน เรยีนรูแ้บบสตอรีไลน ์และกลุม่ทดลองที ่2 จำานวน 20 คน เรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้
เครือ่งมอืที่ใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้ไดแ้ก ่แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไลน ์และแผนการจดัการเรยีน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีน แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค ์และแบบวดัเจตคตติอ่วทิยาศาสตร ์การวเิคราะหข์อ้มลูใชค้า่เฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ทดสอบสมมติฐานใช้ paired-samples t-test และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมพหุคูณทางเดียว (one-way MANCOVA) 
 ผลการวิจัยพบดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสตอรีไลน์และแบบสืบเสาะหาความรู้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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1 M. Ed. Candidate in Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Mahasarakham University 
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81.62/81.50 และ 79.49/78.25 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7085 และ 0.5747 ตามลำาดับ 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ หลัง 
เรียนรู้ทั้ง 2 แบบ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนที่เรียนรู้แบบสตอรีไลน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์ มากกว่านักเรียนที่เรียบรู้แบบสืบเสาะหาความรู้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำาสำาคัญ: การเรียนรู้แบบสตอรีไลน์, การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, 
  ความคิดสร้างสรรค์, เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

Abstract 
 This research aimed: 1) to develop the plans for storyline and inquiry approaches with 
required efficiencies of 75/75, and to find out effectiveness indices of 2 plans, 2) to compare 
students’ learning achievement, creative thinking, and scientific attitude between before and 
after learning through both approaches, and 3) to compare learning achievement, creative 
thinking, and scientific attitude of those two groups. The sample consisted of 40 Prathomsueksa 
2 students, studying in the first semester of 2007 academic year at Banmaklua-noontong School, 
Amphoe Chutturat, Changwat Chaiyaphum, selected by cluster random sampling technique 
and divided into 2 experimental groups by simple random sampling: 20 students of group 1 
who learned using storyline approach, and 20 students of group 2 who learned using inquiry 
approach. The instruments for learning experience consisted of plans for storyline and inquiry 
approaches, and the instruments for collecting data were a learning achievement test, a  
test of creative thinking, and a scale on scientific attitude. The data were analyzed and 
statistically tested by means, standard deviation, percentage, paired-samples t-test and 
one-way MANCOVA 
 The research results were as follow: 
 1. The developed plans for storyline and inquiry approaches had efficiencies of 
81.62/81.50 and 79.49/ 78.25, and effectiveness indices of 0.7085 and 0.5747 respectively. 
 2. The 2 groups indicated gains in learning achievement, creative thinking, and sci-
entific attitude from before learning at the .05 level of significance. 
 3. The students learned using storyline approach showed more learning achievement, 
creative thinking, and scientific attitude than the students learned using the inquiry approach 
at the .05 level of significance. 

Keywords: storyline approach, inquiry approach, learning achievement, creative thinking, 
  scientific attitude 
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บทนำ� 
 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด มุ่งพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มี
ปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย มีความคิด
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ปรับวิธีการคิด วิธีการ
ทำางานได้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีทักษะการ
คิด การสร้างปัญญาและทักษะในการดำาเนิน
ชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 4) ความคิด
สร้างสรรค์เป็นพฤติกรรมที่มีคุณค่าและมีความ
สำาคัญอย่างยิ่ง เพราะคนที่มีความคิดสร้างสรรค์
มักจะเป็นผู้ที่มีบทบาทที่จะนำาความเจริญก้าวหน้า
มาสู่ประเทศชาติ สามารถแก้ปัญหา กระทำาสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม 
(วีณา ประชากูล, 2549: 14) และการปลูกฝัง
เจตคตติอ่วทิยาศาสตรโ์ดยการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม
ทีห่ลากหลาย จะทำาใหเ้กดิความพอใจ ศรัทธาและ
ซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตระหนักในคุณและโทษของการ
ใช้เทคโนโลยี เลือกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ใน
การคิดและปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมโดยใคร่ครวญ
ไตร่ตรองถึงผลดีและผลเสีย (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546: 14-15) 
 การเรียนรู้แบบสตอรีไลน์ (storyline  
approach) เปน็การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่เีสน้
ทางเดินเรื่อง (topic line) ในแต่ละแผนการเรียน
รู้จะมีองค์ประกอบ คือ ฉาก ตัวละคร วิถีชีวิต 
และเหตุการณ์สำาคัญ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะมี
ประเด็นหลักและใช้คำาถามหลัก (key questions) 
เชื่อมโยงทุกองค์ประกอบและเป็นตัวกระตุ้นหรือ
เปิดประเด็นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ และลงมือ
ปฏิบัติเพื่อค้นหาคำาตอบเพื่อตอบคำาถามหลัก โดย
ใช้ทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะ
การแกป้ญัหา ตลอดจนทกัษะการจดัการ เพือ่เตมิ

เรื่องราวหรือประสบการณ์ให้เต็มและพร้อมที่จะ
พิสูจน์ข้อค้นพบที่ช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจ 
เจตคติและทักษะที่เกี่ยวกับเนื้อหาไปพร้อมๆ กัน 
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544: 23-24, อ้างอิงมาจาก 
วลัย พานิช, 2542) และเป็นการเรียนรู้จากสิ่งใกล้
ตวัไปสูว่ถิชีวีติจรงิ สรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองและ
เป็นการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ เพื่อ
ช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจและเจตคติของผู้
เรียนในเรื่องที่เรียนในระดับสามารถคิดวิเคราะห์
และสงัเคราะหไ์ด ้รวมทัง้ทกัษะการคดิ ทกัษะการ
ทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่ ทกัษะการแกป้ญัหา ทกัษะการ
สื่อสาร เป็นต้น (ทิศนา แขมมณี, 2548: 54-57) 
 การเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้เปน็การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแสวงหา
ความรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบความจริงต่างๆ 
ด้วยตนเอง มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้
เนื้อหาวิชา ผู้เรียนมีอิสระในการดำาเนินการเต็ม
ที่ ขั้นตอนการสืบเสาะหาความรู้ ประกอบด้วย 
1) ขั้นสร้างความสนใจ เริ่มจากเรื่องที่ตนเองหรือ
กลุ่มสนใจหรือครูผู้สอนตั้งประเด็น 2) ขั้นการ
สำารวจตรวจสอบหรือค้นหา เป็นการวางแผน ตั้ง
สมมติฐาน กำาหนดทางเลือก เก็บรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 3) ขั้นการอธิบาย
และลงข้อสรุป เป็นขั้นวิเคราะห์ แปลผล สรุป นำา
เสนอ 4) ขั้นขยายความรู้ เป็นการเชื่อมโยงความ
รู้เดิมกับข้อสรุปที่ได้มาใหม่ และ 5) ขั้นประเมิน 
เป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้อะไร มาก
น้อยเพียงใด อย่างไร (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546: 12-14) และ
ทิศนา แขมมณี (2548: 41-44) สรุปว่าการสืบ
เสาะแสวงหาความรู้เป็นรูปแบบการมุ่งพัฒนา
ทักษะในการสืบสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความ
เข้าใจโดยอาศัยกลุ่มซึ่งเป็นเครื่องมือทางสังคม
ช่วยกระตุ้นความสนใจ ความอยากรู้ และผู้เรียน
จะสามารถเสาะแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง เกดิ
ความใฝ่รู้และมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้น และ
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ได้พัฒนาทักษะการสืบสอบ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการทำางานกลุ่ม 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 วิธี 
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทางสติปัญญา
ซึ่งส่งผลให้มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความคดิสรา้งสรรค ์และเจตคตติอ่วทิยาศาสตร ์ผู้
วจิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งการ
เรียนรู้แบบสตอรีไลน์และแบบสืบเสาะหาความรู้ 

คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
แบบสตอรีไลน์และแบบสืบเสาะหาความรู้ ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 แบบ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียนรู้แบบสตอรีไลน์และแบบสืบเสาะ
หาความรู้ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระหว่างกลุ่มที่เรียน
รู้แบบสตอรีไลน์และกลุ่มที่เรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ 

สมมติฐ�นของก�รวิจัย 
 1. นักเรียนที่ เรียนรู้แบบสตอรี ไลน์
และเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนที่ เรียนรู้แบบสตอรี ไลน์
และเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ แตกต่างกัน 

วิธีก�รวิจัย 
 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2 เครือข่ายโรงเรียนจัตุรัสหนองบัวใหญ่ 
อำาเภอจัตุรัส สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ 
เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำานวน 8 
โรงเรียน นักเรียน 239 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง จำานวน 1 
ห้องเรียน นักเรียน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ
กลุ่ม (cluster random sampling) และจับฉลาก
เป็นกลุ่มทดลองที่ 1 จำานวน 20 คน เรียนรู้แบบ 
สตอรีไลน์ และกลุ่มทดลองที่ 2 จำานวน 20 คน 
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 
 1. เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 
แผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่งพชืและสตัว ์กลุม่สาระ
วิทยาศาสตร์ จำาแนกเป็นแผนการจัดการเรียนรู้
แบบสตอรีไลน ์และแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบสบื
เสาะหาความรู้ แบบละ 7 แผน 
 2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี
ดังนี้ 
  2.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำานวน 20 ข้อ มี
ค่าความยากตั้งแต่ .24 ถึง .69 ค่าอำานาจจำาแนก
ตั้งแต่ .33 ถึง.81 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .93 
  2.2. แบบวดัความคดิสรา้งสรรค ์เปน็
แบบอัตนัย จำานวน 3 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 
.53 ถึง .61 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .83 
  2.3. แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 
ระดับ จำานวน 10 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนกตัง้แต ่.29 
ถึง .85 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 
 ก�รดำ�เนินก�รวิจัย 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) ทั้ง 2 
กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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แบบวดัความคดิสรา้งสรรค ์และแบบวดัเจตคตติอ่
วิทยาศาสตร์ ใช้เวลาทดสอบนอกเวลาเรียน 
 2. ดำาเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนโดย
กลุ่มทดลองที่ 1 เรียนรู้แบบสตอรีไลน์และกลุ่ม
ทดลองที่ 2 เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ใช้เวลา 
12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง 
 3. เมื่อดำาเนินการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้น
แล้ว ทำาการทดสอบหลังเรียน (post-test) ด้วย
แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบวดัความ
คิดสร้างสรรค์ และแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
ชุดเดิม ใช้เวลาทดสอบนอกเวลาเรียน 
 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการ
เรียนรู้แบบสตอรีไลน์และแบบสืบเสาะหาความรู้
โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ร้อยละ 
 2. วเิคราะหด์ชันปีระสทิธผิลของแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบสตอรีไลน์และแบบสืบเสาะ
หาความรู้ โดยการใช้สูตรคำานวณหาค่าดัชนี
ประสิทธิผล 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนรู้
แบบสตอรีไลน์และแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ 
paired-samples t-test 
 4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียน ระหว่างกลุ่มที่เรียนแบบสตอรีไลน์
และกลุ่มที่เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณทางเดียว 
(one-way MANCOVA) 

ผลก�รวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสตอรีไลน์
และแบบสืบเสาะหาความรู้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.62/81.50 และ 79.49/78.25 และมีดัชนี

ประสิทธิผลเท่ากับ 0.7085 และ 0.5747 ตาม
ลำาดับ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิด
สร้างสรรค์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนที่เรียนรู้แบบสตอรีไลน์และแบบสืบเสาะ
หาความรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิด
สร้างสรรค์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนที่เรียนรู้แบบสตอรีไลน์มากกว่านักเรียน
ที่เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปร�ยผล 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสตอรีไลน์
และแบบสืบเสาะหาความรู้มีประสิทธิภาพด้าน
กระบวนการ 81.62 และ 79.49 ด้านผลลัพธ์ 
81.50 และ 78.25 ตามลำาดับ หมายความว่า
แผนการจัดการเรียนรู้แบบสตอรีไลน์และแบบสืบ
เสาะหาความรูม้ปีระสทิธภิาพเทา่กบั 81.62/81.50 
และ 79.49/78.25 ตามลำาดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้คือ 75/75 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบสตอรีไลน์และแบบสืบเสาะ
หาความรู้นั้น ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาอย่างเป็น
ระบบมีขั้นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์หลักสูตรสาระ
วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังรายปี สาระการเรียนรู้ และคำา
อธิบายรายวิชา ศึกษาวิธีการเขียนแผนการเรียน
รู้แบบสตอรีไลน์และแบบสืบเสาะหาความรู้จาก
ตำารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วางแผน
การจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนมีบทบาทเป็นผู้กระทำา
และเน้นกระบวนการควบคู่กับสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
ซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดความพร้อม กระตือรือร้น
ที่จะเรียน เรียนอย่างมีชีวิตชีวาโดยมีปฏิสัมพันธ์
กันในกลุ่ม ได้พูดคุย ปรึกษาหารือ อภิปรายแลก
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เปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์และความ
คิดของตนเองอย่างเต็มที่ จึงเกิดการเรียนรู้อย่าง
กว้างขวาง (ทิศนา แขมมณี, 2548: 55) และการ
ทีน่กัเรยีนไดส้รา้งความรูใ้หมด่ว้ยตนเองโดยมสีว่น
ร่วมในการทำากิจกรรมอย่างกระฉับกระเฉง ทำาให้
สามารถพัฒนาได้ทั้งสติปัญญา อารมณ์ เจตคติ 
และด้านทักษะปฏิบัติ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544: 
99) นอกจากนี้แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการ
พจิารณาความถกูตอ้งเหมาะสมจากคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ และผู้วิจัยได้
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนำาไปใช้สอน
จรงิ ดงันัน้แผนการจดัการเรยีนรูจ้งึมปีระสทิธภิาพ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของรจนา วเิศษวงษา (2547: 
112) ได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่องชีวิตกับสิ่ง
แวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้มี
ประสิทธิภาพ 78.87/80.86 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสตอรีไลน์
และแบบสืบเสาะหาความรู้ มีดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.7085 และ 0.5747 ตามลำาดับ แสดง
ว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 70.85 และร้อยละ 57.47 ตามลำาดับ ผล
การวิจัยพบเช่นนี้อาจเนื่องมาจากแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบสตอรีไลน์ใช้แนว constructivism ซึ่ง
เน้นให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ความรู้
ใหม่ที่ได้สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม 
นอกจากนี้ยังเน้นการใช้กิจกรรมเป็นหลัก การที่
นกัเรยีนไดล้งมอืคน้หาและนำาขอ้มลูมาสรา้งความ
รู้ด้วยตนเองนั้นต้องใช้กระบวนการคิด (พิมพันธ์  
เดชะคุปต์, 2544: 101) จึงทำาให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
กติยิาภรณ ์สนใจ (2545: 83) ไดส้รา้งแผนการสอน 
วิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้วิธี 
storyline พบวา่นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนรอ้ยละ 79.80 ผา่นเกณฑค์วามรอบรู้
ที่กำาหนดไว้ (ร้อยละ 70) 
 แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ เน้นให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง มีบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติการทดลองเพื่อหา
คำาตอบ ผู้สอนเป็นผู้กำาหนดปัญหา วางแผนการ
ทดลอง เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ และนักเรียน
มหีนา้ทีป่ฏบิตักิารทดลองตามแนวทางทีก่ำาหนดไว ้
(พมิพนัธ ์เดชะคปุต,์ 2544: 101) สง่ผลใหน้กัเรยีน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของรจนา วิเศษวงษา (2547: 118)  
พบว่ าแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ โดย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่องชีวิตกับสิ่ง
แวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.6055 
 3. นักเรียนที่เรียนแบบสตอรีไลน์และ
แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ข้อ 1 การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องมา
จากการเรียนวิทยาศาสตร์แบบสตอรีไลน์เป็นการ
เรียนรู้ที่ใช้คำาถามจากประสบการณ์ในชีวิตจริง 
กระตุน้ใหน้กัเรยีนคดิวเิคราะห ์ลงมอืปฏบิตั ิเนน้ใช้
กระบวนการมากกว่าเน้นเนื้อหาสาระ นักเรียนได้
เรียนรู้ควบคู่กับการกระทำา (learning by doing) 
ได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อหาคำาตอบ จึง
มีความสามารถในการแก้ปัญหา คิดริเริ่มสิ่งใหม่
ที่เป็นประโยชน์ เป็นผู้สร้างความรู้ และเป็นการ
เรียนรู้อย่างมีความหมายที่สามารถนำาไปใช้ใน
ชีวิตจริงและถ่ายโอนความรู้ได้เป็นอย่างดี เป็น
คนมีอิสระทางความคิด เกิดกระบวนการที่ทำาให้
สามารถสร้างความคิด สร้างจินตนาการ นักเรียน
ได้ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
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ได้ฝึกการสังเกต การใช้คำาถาม การทำางานร่วม
กัน มีการระดมสมอง (brainstorming) เพื่อหา
ข้อสรุป ได้ฝึกการแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคดิเหน็ของคนอืน่ทีแ่ตกตา่งกนัไป ซึง่เปน็การ
พัฒนาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ส่งผล
ให้คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
คิดสร้างสรรค์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ สูงขึ้น 
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544: 99-101) สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของจงกล แก้วโก (2547: 99) ได้
เปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรค ์เจตคตติอ่วธิสีอน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีสอน
แบบสตอรีไลนก์บัวธิสีอนแบบปกต ิพบวา่นกัเรยีน
ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบสตอรีไลน์มีคะแนน
เฉลี่ยด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และเจตคติต่อวิธีสอน หลังทดลองสูงกว่า
ก่อนทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และผลการวจิยัของสกุญัญา แตศ้ริริตันกลุ (2545: 
79-86) ได้เปรียบเทียบผลการเรียนรู้แบบสตอรี
ไลน์และกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน
โนนม่วง จังหวัดขอนแก่น พบว่านักเรียนมีความ
คิดสร้างสรรค์ในวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
เพิ่มขึ้น หลังจากได้รับการเรียนรู้แบบสตอรีไลน์ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบสบืเสาะหาความรู ้ได้
ผ่านขั้นตอนการสืบเสาะหาความรู้อย่างเป็นระบบ 
โดยกำาหนดสถานการณ์หรือปัญหาที่อยู่ใกล้ตัว
นักเรียนซึ่งเป็นปัญหาที่นักเรียนสนใจ ได้กระตุ้น
ให้นักเรียนคิดและแก้ปัญหาโดยมีการวางแผน 
ตั้งสมมติฐาน แล้วกำาหนดทางเลือกให้นักเรียนได้
ฝึกการตัดสินใจ อภิปรายนำาไปสู่แนวทางการหา
คำาตอบ ทำาให้นักเรียนสามารถพัฒนาความคิดได้
อยา่งเตม็ที ่รูจ้กัใชเ้หตผุลในการวเิคราะห ์สามารถ
คิดเป็นระบบและมีขั้นตอน ส่งผลให้นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิด

สร้างสรรค์สูงขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ (ภพ เลาหไพบูลย์, 2540: 119-126) 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของรจนา วิเศษวงษา 
(2547: 118) พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ที่ไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 4. นักเรียนที่เรียนแบบสตอรีไลน์มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มากกว่านักเรียนที่เรียน
แบบสืบเสาะหาความรู้ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อ 2 
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอรีไลน์มีองค์ประกอบ
ต่างๆ ที่ผสมผสานกันอยู่ ได้แก่ ฉาก ตัวละคร วิถี
ชวีติหรอืการดำาเนนิชวีติ และเหตกุารณ ์ไดก้ำาหนด
โครงสร้างเป็นเส้นทางเดินเรื่อง จัดลำาดับเป็นขั้น
ตอนตั้งแต่เริ่มต้นและดำาเนินไปจนจบในแต่ละ
แผนการจัดกิจกรรม ซึ่งนักเรียนเป็นผู้ดำาเนินการ
สร้างรายละเอียดต่างๆ เป็นผู้ลงมือทำากิจกรรม 
ค้นหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ด้วยตนเอง จึงเป็น
กิจกรรมที่สร้างความตื่นตัวให้กับนักเรียนตลอด
เวลา ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการฝึกทักษะ
พื้นฐานที่สอดคล้องกับการดำารงชีวิตจริง เน้นการ
เรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้ฝึกทักษะปฏิบัติซ้ำาๆ กัน แต่
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กระตุ้นให้นักเรียน
พัฒนารูปแบบความคิด และนักเรียนได้สรุปองค์
ความรู้ด้วยตนเอง (อรทัย มูลคำา และ สุวิทย์ 
มูลคำา, 2544: 30-33) และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสตอรีไลน์เป็นการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ เพราะได้กระตุ้นให้นักเรียนวิเคราะห์
ค้นหาโดยใช้การสังเกตและประสบการณ์ของ
ตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ค้นคว้าอย่าง
ต่อเนื่องอยู่เสมอ และนักเรียนได้ใช้จินตนาการ
ของตนเอง (อารี พันธ์มณี, 2546: 167) จากรูป
แบบของกิจกรรมอาจจะสร้างความรู้สึกชื่นชอบ
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ต่อวิทยาศาสตร์ เพราะเจตคติเป็นสภาพความ
พร้อมของจิตซึ่งเกิดขึ้นโดยประสบการณ์ สภาพ
ความพร้อมนี้เป็นแรงพยายามที่จะกำาหนดทิศทาง
หรือปฏิกิริยาต่อบุคคล สิ่งของหรือสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 
2542: 52 อ้างอิงมาจาก Alport, 1935) ทำาให้
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
สูง สอดคล้องกับผลการวิจัยของจงกล แก้วโก 
(2547: 100) พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ทีเ่รยีนดว้ยวธิสีอนแบบสตอรีไลนม์คีะแนนเฉลีย่ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเจตคติ
ต่อวิธีสอนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ

ปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรวจิยัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
สตอรีไลน์ในระดับชั้นอื่นๆ เช่น ประถมศึกษาปีที่ 
1 และ 3 เป็นต้น 
 2. ควรวิจัยเปรียบเทียบระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอรีไลน์และการเรียนรู้
แบบอื่นๆ ในรายวิชาต่างๆ 
 3. ควรวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสตอรีไลน์ในการพัฒนาความสามารถด้าน
อื่นๆ ของนักเรียน เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิด
วิจารณญาณ เป็นต้น 
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การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ กลุม่สาระการเรยีน
รูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีเรือ่งผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 
Developing an Educational Institution Curriculum Using  
Indigenous Knowledge in the Learning Strand of Career 
and Technology Entitled Products from Medicinal Plants for  
Matthayomsueksa 2 

หทัยทิพย์ บุญศรี,1 เดชา จันทคัต,2 ประสิทธิ์ นิ่มจินดา3 
Hathaithip Boonsri,1 Dacha Jantakat,2 Prasit Nimchinda3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง
ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพรทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และศกึษาดชันปีระสทิธผิลของการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ 2) เปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน กลุ่มตัวอย่างในขั้นพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้าน
หนองขามแสบง จำานวน 8 คน ผู้นำาชุมชน 5 คน ครูโรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 17 คน และผู้ปกครอง
นักเรียน 92 คน กลุ่มตัวอย่างในขั้นทดลองใช้หลักสูตร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านหนองขามแสบง สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2550 จำานวน 28 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ หลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบโครงงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดเจตคติของนักเรียน และแบบวัดความ
พึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการ
ทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (dependent samples) 
 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.34/86.78 และมีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.7180 

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2, 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1 M. Ed. Candidate in Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Mahasarakham University 
2, 3 Assistant Professor, Faculty of Education, Mahasarakham University 
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 2. นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน หลังเรียนอยู่ในระดับเห็นด้วย
และเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน อยู่ในระดับมากที่สุด 

คำาสำาคัญ: หลักสูตรสถานศึกษา, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 

Abstract 
 The purposes of this study were to: 1) develop the organization of project learning 
activities entitled products from medicinal plants with a required efficiency of 80/80, and 
find out an effectiveness index of the developed organization of project learning activities, 
2) compare the students’ attitudes toward organization of project learning activities before 
learning and after learning, and 3) examine the students’ satisfaction with organization of 
project learning activities. The samples in curriculum developing step consisted of 8 Basic 
Education Committee, 5 community leaderships, 17 teachers, and 92 students’ parents, and 
the samples in curriculum experimenting step consisted of 28 Matthayomsueka 2 students 
attending Ban Nong Kham Sabaeng School under the Office of Maha Sarakham Educational 
Service Area Zone 1 in the second semester of the academic year 2007, obtained using the 
purposive sampling technique. The instruments used in the study were: an interview, an 
educational institution curriculum using indigenous knowledge, the plans for organization of 
project learning activities, an achievement test, an inventory on student’s attitude, and an 
inventory on student’s satisfaction. The statistics used for analyzing the collected data were 
mean, standard deviation, percentage, and t-test (dependent samples) was employed for 
testing hypotheses. 
 The results of the study were as follows: 
 1. The developed organization of project learning activities had an efficiency of 
89.34/86.78, and had an effectiveness index of 0.7180. 
 2. The students showed attitudes toward organization of project learning activities after 
learning at the agreed level and higher than before learning at the .05 level of significance. 
 3. The students showed their satisfaction with organization of project learning activi-
ties at the highest level. 

Keywords: educational institution curriculum, indigenous knowledge, product from medicinal 
  plant 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 82 ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2552

บทนำ� 
 คุณภาพของคนขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
การศึกษา และคุณภาพของการศึกษาขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของครูเป็นหลัก ครูจะต้องเป็นผู้มีความ
รู้ความสามารถและมีเทคนิคการสอนหรือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงาน ซึง่เปน็วธิกีาร
เรยีนรูเ้รือ่งใดเรือ่งหนึง่อยา่งลกึซึง้ มรีะบบเปน็ขัน้
ตอนและตอ่เนือ่ง เกดิจากความสนใจใครรู่ค้ำาตอบ
ของตวัผูเ้รยีนเอง หาคำาตอบขอ้สงสยัโดยใชท้กัษะ
การเรียนรู้และปัญญาหลายด้าน ผู้เรียนจะต้อง
เป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง การเรียนรู้
แบบโครงงานจึงสามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียนได้เต็มที่ เกิดความรู้จริงด้วยตนเอง 
เกิดปัญญาเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน ฝึก
ให้นักเรียนเป็นคนคิดเป็น ทำาเป็น แก้ปัญหาเป็น 
นักเรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเกิด
ความภาคภมูใิจทีท่ำางานสำาเรจ็ นกัเรยีนสนกุสนาน
กบัการเรยีนรูแ้ละชว่ยสนบัสนนุใหน้กัเรยีนเปน็นกั
ค้นคว้า (อุดมศักดิ์ ธนะกิจรุ่งเรือง, 2546: 25-32) 
 ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง พบว่านักเรียนไม่
ให้ความสนใจในการเรียน ไม่มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูยังสอนโดยเน้นการ
บรรยาย โดยครูเป็นผู้ให้ข้อมูลและนักเรียนเป็น
เพียงผู้รับข้อมูลฝ่ายเดียว ครูเน้นให้ผู้เรียนจดจำา
เนือ้หา เนือ้หาหรอืหลกัสตูรทีเ่รยีนไมต่รงกบัความ
สนใจหรือความถนัดของนักเรียน นักเรียนไม่ได้
ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนเบื่อหน่ายในการเรียน
และมีเจตคติที่ไม่ดีต่อเนื้อหาหรือวิชาที่เรียน จาก
การสำารวจความต้องการของชุมชนในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาโดยสัมภาษณ์ผู้นำาชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู
โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง ผู้ปกครองนักเรียน 

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวมทั้งสิ้น 150 
คน พบว่าชุมชนต้องการให้นำาภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยเฉพาะเรือ่งพชืสมนุไพรมาพฒันาเปน็หลกัสตูร
สถานศึกษามากที่สุด คือ ร้อยละ 61.77 เพราะ
ในท้องถิ่นมีพืชสมุนไพรมาก ประกอบกับมีผู้รู้
หรือภูมิปัญญาด้านการใช้พืชสมุนไพรที่พร้อมจะ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ลูกหลาน แต่ปัจจุบันเด็ก
รุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจ และไม่เห็นคุณค่าความ
สำาคญัของภมูปิญัญาทอ้งถิน่เทา่ทีค่วร ดว้ยเหตผุล
ดงักลา่วผูว้จิยัจงึสนใจพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา
เกีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ โดยการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบโครงงาน ปลกูฝงัใหน้กัเรยีนเหน็คณุคา่
และความสำาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดความ
รัก ความหวงแหน และภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวันของ
นักเรียน และเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชนทอ้งถิน่และ
ความสนใจของนักเรียน 

คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบโครงงาน เรื่องผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียน
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนที่
มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

สมมติฐ�นของก�รวิจัย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง
ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน 
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วิธีก�รวิจัย 
 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 
 ประชากร ได้แก่ คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 
จำานวน 8 คน ผู้นำาชุมชน 5 คน ครูโรงเรียนบ้าน
หนองขามแสบง 17 คน ผู้ปกครองนักเรียน 92 
คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาในกลุม่พฒันาความเปน็เลศิทาง
วชิาการ กลุม่ 8 สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มหาสารคาม เขต 1 จำานวน 4 โรงเรียน ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำานวนนักเรียน 130 คน 
รวมประชากรทั้งสิ้น จำานวน 252 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นประชากรทั้งหมด 
ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง จำานวน 8 คน ผู้นำา
ชุมชน 5 คน ครูโรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 
17 คน ผู้ปกครองนักเรียน 92 คน รวม 122 คน 
และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนซึ่งได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ได้แก่ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขามแสบง อำาเภอ
บรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำานวน 1 ห้องเรียน 
นักเรียน 28 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 
 1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 2. หลกัสตูรสถานศกึษาโดยใชภ้มูปิญัญา
ท้องถิ่น 
 3. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน จำานวน 11 แผน 
 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำานวน 40 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .25 ถึง 
.75 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .75 
 5. แบบวัดเจตคติของนักเรียน เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
จำานวน 20 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .26 ถึง 

.76 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .88 
 6. แบบวดัความพงึพอใจของนกัเรยีน เปน็
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 30 
ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .25 ถึง .68 และค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .83 
 วิธีดำ�เนินก�รวิจัย 
 1. ขัน้พฒันาหลกัสตูร ผูว้จิยัศกึษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น สัมภาษณ์คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองขามแส
บง ผู้นำาชุมชน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนา
หลกัสตูรสถานศกึษา กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงาน
อาชีพและเทคโนโลยี แล้วจัดทำาหลักสูตร เรื่อง
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยใช้กิจกรรมการเรียน
รู้แบบโครงงาน ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินปรากฏ
ว่าหลักสูตรมีผลการประเมินเท่ากับ 13.45 
 2. ขั้นทดลองใช้หลักสูตร 
  2.1 ทำาการทดสอบก่อนเรียน (pretest) 
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบวัดเจตคติของนักเรียน 
  2.2 สอนตามแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เป็นเวลา 13 วัน วันละ 2 
ชั่วโมง รวม 26 ชั่วโมง 
  2.3 ทำาการทดสอบหลังเรียน (posttest) 
โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนละแบบวัด
เจตคติของนักเรียน ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่ใช้
ทดสอบก่อนเรียน และใช้แบบวัดความพึงพอใจ
ของนักเรียน 
 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 
 1. หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 
 2. หาดชันปีระสทิธผิลของการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน โดยการใช้สูตรคำานวณ
หาค่าดัชนีประสิทธิผล 
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 3. เปรยีบเทยีบเจตคตขิองนกัเรยีนตอ่การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ระหว่างก่อน
เรยีนและหลงัเรยีน โดยการใช ้t-test (dependent 
samples) 
 4. หาค่าความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยการ
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลก�รวิจัย 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครง
งานมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.34/86.78 และมี
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7180 
 2. นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูแ้บบโครงงาน หลงัเรยีนอยู่ในระดบัเหน็
ดว้ยและเพิม่ขึน้จากกอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงาน อยู่ในระดบัมาก
ที่สุด 

อภิปร�ยผล 
 1. ผลการวจิยัพบวา่หลกัสตูรสถานศกึษา 
กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี
เรื่องผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน มีผลการประเมินจากกลุ่มผู้
เชี่ยวชาญ เท่ากับ 13.45 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ของ
ปุยซองค์ (Puissance Measure: P.M.) สรุปได้ว่า
หลกัสตูรมคีณุคา่สงู สว่นผลการจดักจิกรรมพบวา่
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.34/86.78 หมายความ
ว่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยนักเรียนทุกคนที่วัดได้
จากแบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน ผลงาน 
แบบประเมินโครงงาน และแบบทดสอบย่อยท้าย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เท่ากับ 89.34 
และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยนักเรียนทุกคนที่ทำา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 
86.78 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย

ไดพ้ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพสงูกวา่เกณฑ ์80/80 ที่
ตัง้ไว ้ทัง้นีเ้ปน็เพราะแผนการจดักจิกรรมการเรยีน
รูม้กีระบวนการสรา้ง และพฒันาอยา่งเปน็ขัน้ตอน
เหมาะสม โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างหลักสูตร สร้างหลักสูตรแล้วจัดทำาเป็น
คำาอธิบายรายวิชา กำาหนดผลการเรียนรู้ สาระ
การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ กำาหนดจุดประสงค์ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและการ
ประเมินผล มีกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ขัน้ตอนสูก่ารปฏบิตัจิรงิตามลำาดบัโดยเนน้นกัเรยีน
เป็นสำาคัญ มุ่งให้นักเรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้
และคำาตอบด้วยตนเอง ใช้สื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และมีการประเมินจากสภาพที่แท้จริง ซึ่ง
ช่วยให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงที่สอดคล้อง
กบัชวีติจรงิ นกัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตัจินคน้พบความ
สามารถ ความถนัด และวิธีการเรียนรู้ของตนเอง 
นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา ได้รับ
การปลกูฝงัคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นิยมอยา่ง
ต่อเนื่อง สามารถนำาความรู้มาใช้ในชีวิตประจำาวัน
ได้ (สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2543: 9) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของดวงจันทร์ ประเสริฐอาษา  
(2550: 170) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเลี้ยงจิ้งหรีด ชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่1 พบวา่การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.82/85.08 
 2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่องผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร มีค่า
เท่ากับ 0.7180 คิดเป็นร้อยละ 71.80 หมายความ
ว่านักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนจบ
ทุกแผนโดยเฉลี่ยร้อยละ 71.80 ผลการวิจัยพบ
เช่นนี้สืบเนื่องมาจากหลักสูตรสถานศึกษาที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียนและชุมชน นักเรียนเห็น
ความสำาคัญและคุณค่าของทรัพยากรที่มีในท้อง
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ถิ่น โดยเฉพาะภูมิปัญญาด้านปัจจัยพื้นฐานใน
การดำารงชีวิต ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งทางสังคมและ
เศรษฐกิจ (นิคม ชมภูหลง, 2548: 7-8) ทำาให้ 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของดวงจนัทร ์ประเสรฐิอาษา  
(2550: 170) พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่1 มดีชันปีระสทิธผิลเทา่กบั 0.7436 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัมพร สร้อยจิตร 
(2549: 165) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรท้อง
ถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องการทอผ้าไหมมัดหมี่สุรินทร์ 
ช่วงชั้นที่ 3 พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7758 
 3. เจตคตขิองนกัเรยีนตอ่การจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัย ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูไ้ดต้อบสนองความตอ้งการของนกัเรยีน
และท้องถิ่น นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มี
ผลงานปรากฏเห็นเด่นชัด ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
ทำาให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะกระบวนการ
ทำางาน รู้จักศึกษาค้นคว้า รู้จักแก้ปัญหา และ
รู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นอย่างดี การ
เรียนรู้และประสบการณ์เหล่านี้ส่งผลให้นักเรียน
มีเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ศักดิ์ สุนทรเสนีย์, 2531: 11) 
ซึ่งเป็นเจตคติเชิงบวก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ดวงจันทร์ ประเสริฐอาษา (2550: 170) พบว่า
เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร พบว่าอยู่ในระดับมาก

ที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.66 สืบเนื่องจากการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้จัดบรรยากาศ
และสถานการณ์รวมทั้งสื่ออุปกรณ์ การเรียน
การสอนที่เอื้ออำานวยต่อการเรียน มีแรงจูงใจ
ในการทำากิจกรรม ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามโครงสร้างกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
นอกจากนี้สาระการเรียนรู้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรในท้องถิ่น นักเรียน
สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้จริง และการ
วัดผลประเมินผลจากสภาพที่แท้จริง ครอบคลุม
การเรียนรู้ทุกด้าน จึงทำาให้นักเรียนเกิดความ
พึงพอใจในการเรียนรู้ (สมยศ นาวีการ, 2525: 
119-155) สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงจันทร์ 
ประเสริฐอาษา (2550: 170) พบว่าความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอมัพร สรอ้ยจติร (2549 
: 165) พบว่านักเรียนช่วงชั้นที่ 3 มีความพึงพอใจ
ตอ่การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้ 
  1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ต้องมีความหลากหลาย และใช้สื่อที่มีในท้องถิ่น
ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม และต้องให้นักเรียน
มีบทบาทส่วนใหญ่ในการได้มาและการใช้วัสดุ
อุปกรณ์และสื่อเหล่านั้น 
  1.2 ครูที่จะนำาหลักสูตรสถานศึกษา
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร ไปใช้ ควรปรับปรุงในเรื่องของเวลา
ในการปฏิบัติกิจกรรมให้เหมาะสม ครูควรเชิญ
วทิยากรทอ้งถิน่หรอืภมูปิญัญาทอ้งถิน่เขา้มามสีว่น
ร่วมในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มาก
ที่สุด 
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
เกีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ สภาพปญัหาหรอืความ
ต้องการของชุมชนในพื้นที่ต่างๆ 

 2.2 ควรศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีในชว่งชัน้อืน่ทีส่อดคลอ้งกบัสภาพและ
ความต้องการของท้องถิ่น 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนเขตชายแดนไทย-กัมพูชา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
Factors Affecting Student Quality of the Schools along Thai - 
Cambodian Border in the Northeastern of Thailand 
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Sopak Phetjamrat,1 Wichai Wongyai,2 Paisal Wangphanich,3 Suda Tapsuwan4 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนเขตชายแดน
ไทย-กัมพูชา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกี่ยวกับ 1) คุณภาพนักเรียน 2) ปัจจัยด้านนักเรียน ห้องเรียน 
และโรงเรียน ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน และ 3) รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
นักเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน
ไทย-กัมพูชา ปีการศึกษา 2549 จำานวน 1,420 คน จาก 51 โรงเรียน โดยเลือกโรงเรียนแบบเจาะจง 
(purposive sampling) ครูที่ทำาการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำานวน 102 คน และผู้บริหาร
โรงเรียน จำานวน 51 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบบันทึกผลการเรียนเฉลี่ย
ของนกัเรยีน 2) แบบประเมนิคณุธรรมจรยิธรรมนกัเรยีน 3) แบบวดัความฉลาดทางอารมณข์องนกัเรยีน 
4) แบบสอบถามนักเรียน 5) แบบสอบถามครู และ 6) แบบสอบถามผู้บริหาร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ LISREL วิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบดังนี้ 
 1. นกัเรยีนมคีณุธรรมจรยิธรรมอยู่ในระดบัมาก ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยู่ในระดบัด ีแตค่วาม
ฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับน้อย 
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน 1) ด้านนักเรียน ได้แก่ ภาษาถิ่นที่นักเรียนใช้ และรายได้
ของผู้ปกครองนักเรียน 2) ด้านห้องเรียน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การสอน พฤติกรรม
การสอน ความพึงพอใจในการทำางาน และการมีส่วนร่วมของครู 3) ด้านโรงเรียน ได้แก่ อายุ ระดับการ
ศึกษา บทบาทผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศองค์การ ความเป็นผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน และสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา 

1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
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 3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพนักเรียน 1) ด้านนักเรียน ได้แก่ การใช้ภาษา
ผูไ้ทย และรายไดข้องผูป้กครองนกัเรยีน 2) ดา้นหอ้งเรยีน ไดแ้ก ่ระดบัการศกึษา ประสบการณก์ารสอน 
พฤติกรรมการสอน และความพึงพอใจในการทำางานของครู ยกเว้นอายุของครูมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
คุณภาพนักเรียน 3) ด้านโรงเรียน ได้แก่ ความเป็นผู้นำาทางวิชาการ และระดับการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียน ยกเว้นสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา มีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพนักเรียน 

คำาสำาคัญ: คุณภาพนักเรียน, โรงเรียนเขตชายแดนไทย-กัมพูชา, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
  ประเทศไทย 

Abstract 
 The purposes of this study were to study factors affecting student quality of the schools 
along Thai-Cambodian border in the Northeastern of Thailand especially concerning 1)  
student quality, 2) factors affecting to student quality included student, classroom, and school 
aspect, 3) the relationship model of factors affecting student quality. The sampling groups 
included 1,420l grade VI students, 102 teachers, and 51 principals from 51 schools along  
Thai-Cambodian border by using purposive sampling technique. The instruments consisted 1) 
grade point everage recording form, 2) scale on student moral quotient, 3) scale on student 
emotional quotient, 4) student questionnaire, 5) teacher questionnaire, and 6) principal  
questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, correlation coefficient, and multiple regression analysis by using LISREL. 
 The findings: 
 1. Students had high moral, good GPA, but low emotional quotient. 
 2. Factors affecting student quality included: 1) student aspect: dialects of the  
students, and parents incomes, 2) classroom aspect: age, education level, teaching  
experience, teaching behavior, job satisfaction, and participation of the teachers, 3) 
school aspect: age, education level, role, culture organization, climate organization,  
academic leadership of the principals, and border current situation. 
 3. Factors which had positive affects of the student quality included: 1) student  
aspect: Phutai dialects, and parents incomes, 2) classroom aspect: education level, teaching  
experience, teaching behavior, and job satisfaction of the teacher, except age which had 
negative affect, 3) school aspect: academic leadership, and education level of the principal, 
except border current situation which had negative affect. 

Keywords: student quality, school along Thai-Cambodian border, Northeastern of Thailand 
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บทนำ� 
 การพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
ความสุข และพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมอันพึง
ประสงค ์มคีวามเขม้แขง็และมดีลุยภาพ การพฒันา
ใหบ้รรลเุจตนารมณไ์ดน้ัน้มปีจัจยัทีม่อีทิธพิลทีเ่ปน็
พลังของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องนำามาประกอบ
การพิจารณาอยู่มาก พลังของการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้มีส่วนกำาหนดนโยบาย แผนงาน และ
โครงการต่างๆ ตามสภาพความเป็นจริง และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะต้องให้สอดประสานเท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมเศรษฐกิจและ
ฐานความรูท้ีเ่กดิขึน้ดว้ย ปจัจยัทีม่อีทิธพิลทีส่ำาคญั
ประกอบด้วย ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สภาพการณ์ในชุมชนนานาชาติ การ
วิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม การศึกษา ศาสนา 
และศลิปวฒันธรรม (สำานกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาแห่งชาติ, 2545: 5-6) 
 การบริหารและพัฒนาการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับองค์กรหรือสถานศึกษานั้น 
ตามแนวคิดของ Caplow (1964) Katz and Kahn 
(1978) และ Parsons (1964)ไดร้ะบวุา่ประสทิธผิล
ขององค์กรเป็นหัวใจสำาคัญของการปฏิบัติงานทั้ง
หลายในองค์กร และมักจะพบว่าทฤษฎีทางการ
บริหารทั้งหลาย ล้วนมุ่งไปสู่การบริหารงานให้
เกิดประสิทธิผลแก่องค์การทั้งสิ้น องค์การที่
มีประสิทธิผลจะมีทั้งประสิทธิภาพ คือ บรรลุ 
เป้าหมาย และมีความสามารถรักษาสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีขององค์กรไว้ด้วย (ภรณี กีรติบุตร, 
2529: 5) และการที่โรงเรียนจะดำาเนินการและ
จดัการศกึษาใหไ้ดค้ณุภาพนัน้ เกดิจากคณุลกัษณะ 
การพัฒนาตนเอง และการทำางานร่วมกันของ
บุคลากรในโรงเรียน โดยมีบุคลากรภายนอก
ให้การสนับสนุนในการสร้างและพัฒนาคุณภาพ
ของบุคลากรในโรงเรียนให้มีความพร้อมที่จะ

ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียน 
 โรงเรียนในชนบทห่างไกลและอยู่ติด
ชายแดนไทย-กัมพูชา มีปัจจัยด้านต่างๆ ที่ไม่เอื้อ
ต่อคุณภาพนักเรียน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม มีรายได้น้อย ฐานะยากจน 
นอกจากนี้ประชาชนที่อาศัยตามแนวบริเวณ
ชายแดน ยังได้รับความเดือดร้อนจากกองกำาลัง
ภายนอกประเทศ รวมทั้งปัญหาผู้หลบหนีเข้า
เมือง การโจรกรรม การตัดไม้ทำาลายป่า เสี่ยง
ต่อภัยสงครามตลอดเวลา เพราะเมื่อใดก็ตาม
ที่มีการสู้รบเกิดขึ้นตามแนวชายแดน มักได้รับ
อันตรายจากระเบิดหรือกระสุนปืนใหญ่ซึ่งเลยมา
ตกในเขตชายแดนไทยอยู่เสมอ (ฝ่ายความมั่นคง, 
อำาเภอละหานทราย, 2547: 2-3) คุณลักษณะ
ของบุคลากรในโรงเรียน สถานการณ์ที่แวดล้อม
โรงเรียน และสภาพแวดล้อมนักเรียน เป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการศึกษาและการบริหาร
จดัการศกึษาของสถานศกึษา ซึง่สง่ผลตอ่คณุภาพ
นกัเรยีน จากผลการประเมนิของสำานกังานรบัรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่า
คุณภาพนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ถึง
ระดับดี ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนเขตชายแดน
ไทย-กัมพูชา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย 
 1. เพือ่ศกึษาคณุภาพนกัเรยีนในโรงเรยีน
เขตชายแดนกัมพูชา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านตัวนักเรียน 
ห้องเรียน และโรงเรียน ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนเขตชายแดนกัมพูชา 
 3. เพื่อสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนโรงเรียนเขต
ชายแดนกัมพูชา 
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วิธีก�รวิจัย 
 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 
 ประชากรในการวจิยัครัง้นี ้ไดแ้ก ่นกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ปกีารศกึษา 2549 โรงเรยีน
ในโครงการหมูบ่า้นปอ้งกนัตนเองชายแดนกมัพชูา 
13 อำาเภอ ใน 4 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่มีโรงเรียนในโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเอง
ชายแดนกัมพูชา ได้แก่ บรุีรัมย ์สรุินทร์ ศรีสะเกษ 
และอุบลราชธานี รวม 85 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง 
ไดแ้ก ่นกัเรยีน จำานวน 1,420 คน จาก 51 โรงเรยีน 
โดยเลือกโรงเรียนแบบง่าย (simple random 
sampling) จาก 7 อำาเภอ (ร้อยละ 50 ของ 13 
อำาเภอ ที่มีโรงเรียนในโครงการหมู่บ้านป้องกัน
ตนเองชายแดนกัมพูชา) ครูที่ทำาการสอนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละ 2 คน ได้กลุ่ม
ตวัอยา่งคร ู102 คน และผูบ้รหิารโรงเรยีน จำานวน 
51 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,573 คน 
 ตัวแปร 
 1. ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพนักเรียน แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
  1.1 ปัจจัยด้านนักเรียน ได้แก่ 
วัฒนธรรมภาษา และรายได้ของผู้ปกครอง
นักเรียน 
  1.2 ปัจจัยด้านห้องเรียน ได้แก่ 
คุณลักษณะของครู (อายุ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์การสอน) ความพึงพอใจใน
การทำางานของครู การมีส่วนร่วมของครู และ
พฤติกรรมการสอนของครู 
  1.3 ปัจจัยด้านโรงเรียน ได้แก่ 
คุณลักษณะผู้บริหาร (อายุ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์การบริหาร) บทบาทผู้บริหาร 
วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศองค์การ ความ
เปน็ผูน้ำาทางวชิาการของผูบ้รหิาร และสถานการณ์
ชายแดนไทย-กัมพูชา 
 2. ตัวแปรตาม คือ คุณภาพของนักเรียน 

มี 3 คุณลักษณะ ดังนี้ 
  2.1 คุณลักษณะนักเรียนเป็นคนดี 
ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
  2.2 คุณลักษณะนักเรียนเป็นคนเก่ง 
ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
  2.3 คุณลักษณะนักเรียนมีความสุข 
ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน 
 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 
 1. แบบบันทึกผลการเรียนเฉลี่ยของ
นักเรียน 
 2. แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน ประกอบด้วย การรู้บทบาทตนเอง การ
รู้จักสิทธิหน้าที่และเคารพสิทธิของผู้อื่น ความมี
วนิยั การเสยีสละ การมจีติสำานกึตอ่สว่นรวม ความ
อดทนอดกลั้น ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร 
ความรับผิดชอบ และการประหยัด ใช้เกณฑ์การ
ประเมิน 4 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91 
 3. แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักเรียน ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) 5 ระดับ จำานวน 52 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .77 
 4. แบบสอบถามนักเรียน ชนิดตรวจ
สอบรายการ (check list) สอบถามข้อมูลทั่วไป 
2 ข้อ และ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน
ของครู 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .78 
 5. แบบสอบถามครู ชนิดตรวจสอบ
รายการ สอบถามคุณลักษณะของครู 3 ข้อ และ
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำาแนกเป็น 
ความพึงพอใจในการทำางานของครู 9 ข้อ การมี
ส่วนร่วมของครู 5 ข้อ บทบาทผู้บริหาร 10 ข้อ 
วฒันธรรมองคก์าร 10 ขอ้ บรรยากาศองคก์าร 10 
ข้อ ความเป็นผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร 6 ข้อ 
และสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา 5 ข้อ มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .90 .90 .90 .89 .92 .96 และ 
.89 ตามลำาดับ 
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 6. แบบสอบถามผู้บริหารโรงเรียน ชนิด
ตรวจสอบรายการ สอบถามคุณลักษณะของผู้
บริหาร 3 ข้อ และชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ จำาแนกเป็น บทบาทผู้บริหาร 10 ข้อ 
วฒันธรรมองคก์าร 10 ขอ้ บรรยากาศองคก์าร 10 
ข้อ และความเป็นผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร 6 
ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89 .95 .94 และ .87 
ตามลำาดับ 
 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์คุณภาพนักเรียน และปัจจัย
ด้านนักเรียน ห้องเรียน และโรงเรียน ที่ส่งผลต่อ
คณุภาพนกัเรยีน โดยการหาคา่ความถี ่รอ้ยละ คา่
เฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. วเิคราะหป์จัจยัดา้นนกัเรยีน หอ้งเรยีน 
และโรงเรียน ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน โดยใช้ 
LISREL วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ผลก�รวิจัย 
 1. คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนเขต
ชายแดนไทย-กัมพูชา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ตัวแปร พบว่านักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมาก 
(X = 2.59) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี 
(X = 2.54) แตค่วามฉลาดทางอารมณข์องนกัเรยีน
อยู่ในระดับน้อย (X = 2.32) 
 2. ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่คณุภาพนกัเรยีน ดา้น
นักเรียน พบว่าภาษาถิ่นที่นักเรียนใช้มากที่สุด
คือภาษาลาว ร้อยละ 59.40 ไม่พบการใช้ภาษา
ข่า และพวน ส่วนภาษาบรู และเญอ มีนักเรียน
ใช้เพียงร้อยละ 0.20 และ 0.10 ตามลำาดับ ส่วน
ใหญ่ผู้ปกครองนักเรียนมีรายได้เฉลี่ย เดือนละ 
500-1,000 บาท 
 ปัจจัยด้านห้องเรียน พบว่าส่วนใหญ่ครู
มีอายุต่ำากว่า 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.60 สำาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 83.20 และมี
ประสบการณ์การสอน 11-20 ปี ร้อยละ 38.60 

สำาหรับความพึงพอใจในการทำางาน พฤติกรรม
การสอน และการมีส่วนร่วมในการทำางานของครู 
อยู่ในระดับมาก (X = 4.07 4.00 และ 3.66 ตาม
ลำาดับ) 
 ปัจจัยด้านโรงเรียน พบว่าส่วนใหญ่ผู้
บริหารโรงเรียนมีอายุ 46-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
41.20 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 
49.00 และ 51.00 ตามลำาดับ มีประสบการณ์
การบริหาร 5-10 ปี ร้อยละ 47.00 โดยมีบทบาท
ผู้บริหาร บรรยากาศองค์การ ความเป็นผู้นำาทาง
วิชาการของผู้บริหาร และวัฒนธรรมองค์การ อยู่
ในระดับมาก (X = 4.30 4.29 4.29 และ 4.14 ตาม
ลำาดบั) สว่นสถานการณช์ายแดนไทย-กมัพชูา อยู่
ในระดับปานกลาง (X = 2.76) 
 3. รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อคุณภาพนักเรียน ด้านนักเรียน พบว่าการ
ใช้ภาษาผู้ไทย และรายได้ของผู้ปกครองนักเรียน 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพนักเรียน 
 รปูแบบความสมัพนัธด์า้นหอ้งเรยีน พบวา่
ประสบการณ์การสอน พฤติกรรมการสอน ระดับ
การศกึษา และความพงึพอใจในการทำางานของคร ู
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพนักเรียน ส่วน
อายุของครูมีอิทธิพลทางลบกับคุณภาพนักเรียน 
 รูปแบบความสัมพันธ์ด้านโรงเรียน พบ
วา่ความเปน็ผูน้ำาทางวชิาการ และระดบัการศกึษา
ของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพ
นักเรียน ส่วนสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา 
มีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพนักเรียน 

อภิปร�ยผล 
 1. คณุภาพนกัเรยีนโรงเรยีนเขตชายแดน
ไทย-กัมพูชา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาคุณภาพ
นกัเรยีนเปน็รายตวัแปร พบวา่นกัเรยีนมคีณุธรรม
จริยธรรมอยู่ในระดับมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 92 ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2552

เรียนอยู่ในระดับดี แต่ความฉลาดทางอารมณ์
ของนักเรียนอยู่ในระดับน้อย ผลการวิจัยที่พบ
ว่านักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก 
อาจเป็นเพราะว่าสภาพสังคมของชนบทในแถบ
ชายแดนไทย-กมัพชูา เปน็สงัคมทีอ่ยูร่ว่มกนัอยา่ง
เอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีความ
สามัคคี เป็นชุมชนที่ไม่ใหญ่มาก ทุกคนจะรู้จักกัน
และอยู่กันแบบสังคมครอบครัวใหญ่ จึงบ่มเพาะ
ความเป็นคนดี รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้จัก
สิทธิหน้าที่ของตนและเคารพสิทธิของผู้อื่น มีวินัย 
เสียสละ มีจิตสำานึกต่อส่วนรวม มีความอดทน อด
กลัน้ มคีวามซือ่สตัย ์ขยนัหมัน่เพยีร มคีวามรบัผดิ
ชอบ และประหยัด ประกอบกับการอบรมสั่งสอน
ของครูเป็นตัวเสริมให้นักเรียนมีความขยัน รับผิด
ชอบ มวีนิยั และความซือ่สตัย ์ดว้ยการใหน้กัเรยีน
ทำางานเป็นทีม การมอบหมายงานให้ทำา จึงส่งผล
ให้นักเรียนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเช่นนี้ได้รับอิทธิพล
จากสภาพสังคม เกิดการเรียนรู้และการปฏิบัติ มี
คณุธรรมจรยิธรรมในระดบัมากนัน่เอง สอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ (2548: 
241) ได้วิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พบว่านักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในระดับ
ดี และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสรายุทธ  
โตนอก (2549: 161) ได้วิจัยรูปแบบผลลัพธ์การ
จดัการศกึษาของโรงเรยีนนติบิคุคล พบวา่นกัเรยีน
มีคุณธรรมจริยธรรมในระดับมาก 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนเขตชายแดนไทย-กัมพูชา อยู่ในระดับ
ดี เป็นเพราะว่านักเรียนอยู่ในสังคมที่มีความเอื้อ
อาทร อบอุ่น และนักเรียนมีความขยัน มีความรับ
ผิดชอบ แม้ครูไม่มาโรงเรียนนักเรียนก็จะเรียน
หนังสือด้วยตนเอง โดยมีหัวหน้าห้องเป็นผู้ดำาเนิน
การแทนครู และใช้วิธีการเพื่อนช่วยเพื่อน โดยให้
นักเรียนที่เรียนดีจับคู่กับนักเรียนที่เรียนอ่อน และ

ดูแลช่วยเหลือกันในเรื่องการเรียนการสอน เมื่อ
วัดผลประเมินผลจึงทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ (2548: 241) พบว่านักเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร สังกัด
สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มผีล
สมัฤทธิท์างการเรยีนอยู่ในระดบัด ีและสอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของสรายุทธ โตนอก (2549: 161) 
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
โรงเรียนนิติบุคคลอยู่ในระดับค่อนข้างดี 
 ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน
โรงเรียนเขตชายแดนไทย-กัมพูชา อยู่ในระดับ
น้อย เป็นเพราะทั้งโรงเรียนและที่อยู่อาศัยของ
นักเรียนอยู่ในเขตชายแดน ซึ่งมีเหตุการณ์การ
ปล้นสะดม การลักทรัพย์ และหนีข้ามแดนของ
ชาวกัมพูชาเข้ามาในฝั่งไทย ในบางครั้งเกิด
เหตุการณ์รุนแรง จึงเป็นเหตุให้นักเรียนมีสภาพ
จิตใจที่ไม่ปกติ บางครั้งอยู่ในอาการหวาดกลัว
และหวาดระแวงว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้น ซึ่งจะ
ต้องระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งฐานะทาง
เศรษฐกจิของผูป้กครองนกัเรยีนไมค่อ่ยดนีกั ซึง่จะ
มรีายไดเ้ฉลีย่เดอืนละไมเ่กนิ 1,000 บาท ซึง่รายได้
ของครอบครวันัน้เปน็ปจัจยัสำาคญัประการหนึง่ทีจ่ะ
ทำาให้นักเรียนอยู่อย่างมีความสุข แต่จากความไม่
เพียงพอของรายได้ที่จะจุนเจือครอบครัว จึงทำาให้
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนมีน้อย คือ 
นกัเรยีนไมม่คีวามสขุเทา่ทีค่วรนัน่เอง (ผอ่งพรรณ 
เกิดพิทักษ์, 2542: 15-16) 
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน
โรงเรียนเขตชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านนักเรียน
พบวา่การใชภ้าษาผูไ้ทย และรายไดข้องผูป้กครอง
นักเรียน มีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพนักเรียน 
เปน็เพราะภาษาผูไ้ทยมถีอ้ยคำา สำานวน และทำานอง
การพูดที่ไพเราะ น่าฟัง ซึ่งช่วยเสริมบุคลิกภาพ
ของผูพ้ดูใหน้า่คบหา และมคีวามนา่เชือ่ถอื สำาหรบั
ฐานะทางเศรษฐกจิของผูป้กครองเปน็คณุลกัษณะ
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สำาคัญที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพนักเรียน เพราะ
การที่ผู้ปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีความ
พร้อม ย่อมเป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้สมาชิก
ในครอบครัวมีความสุข และส่งผลให้นักเรียนมี
พฤติกรรมการเรียนดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูง มีคุณธรรมจริยธรรมมาก (Wu & Campbell, 
1994: 685) 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน ด้าน
หอ้งเรยีน พบวา่ประสบการณก์ารสอน พฤตกิรรม
การสอน ระดับการศึกษา และความพึงพอใจใน
การทำางานของครู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
คุณภาพนักเรียน ส่วนอายุของครู มีอิทธิพลทาง
ลบต่อคุณภาพนักเรียน เป็นเพราะว่าการที่ครู
มีประสบการณ์การสอนมาก ย่อมส่งผลให้ครูมี
ทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้เทคนิคต่างๆ 
ในการสอน พร้อมทั้งมีการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในเนื้อหาสาระของวิชาที่สอนตลอด
เวลา ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพมากกว่าครูที่มี
ประสบการณ์การสอนน้อย ทำาให้ประสบการณ์
การสอนของครูมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพ
นกัเรยีน นอกจากนีก้ารทีค่รมูพีฤตกิรรมในการเตรี
ยมการสอน วางแผนการสอน จดัทำาแผนการเรยีน
การสอน เตรียมสื่อและนวัตกรรมที่ตรงกับเนื้อหา
สาระวิชาที่สอน และมีสื่อที่หลากหลาย สอนด้วย
ความเมตตา และสอนอย่างเต็มความสามารถ 
ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ ส่ง
ผลให้นักเรียนมีคุณภาพสูง ทำาให้พฤติกรรมการ
สอนของครูมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพนักเรียน 
(แจ่มจันทร์ กุลวิจิตร, 2532: 5-6, อ้างอิงมาจาก 
Pennington, 1999: 5) และการที่ครูมีระดับ
การศึกษาที่สูงกว่า ย่อมมีวิสัยทัศน์ วางแผนการ
สอน จัดทำาแผนการเรียนการสอนได้ดีและเหมาะ
สมมากกว่าครูที่มีระดับการศึกษาที่ต่ำากว่า และ
การที่ครูมีการติดตามการวัดผลประเมินผลและ
สอนซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมี
คณุภาพสงู ทำาใหร้ะดบัการศกึษาของครมูอีทิธพิล

ทางบวกตอ่คณุภาพนกัเรยีน (สวุฒัน ์ววิฒันานนท,์  
2548: 247, อ้างอิงมาจาก ราชันย์ บุญธิมา, 
2542) สำาหรับความพึงพอใจในการทำางานของ
ครูเป็นความรู้สึกที่มีต่องานที่ปฏิบัติอยู่ อาจเกิด
จากการได้รับการตอบสนองทางความรู้สึก ความ
ใกล้ชิด ความสามัคคี ผลตอบแทนหรือผลสำาเร็จ 
ของงาน (บุญเรือน หมั้นทรัพย์, 2538: 54, อ้างอิง
มาจาก Locks, 1984) การที่ครูมีความพึงพอใจ
ในการทำางานย่อมทุ่มเททำางานอย่างเต็มความ
สามารถ ตั้งใจสอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมี
คุณภาพสูง ส่วนครูมีอายุมากขึ้น ทำาให้มีภาระ
ในการรับผิดชอบครอบครัวมากขึ้น เป็นเหตุให้
มีเวลาในการเตรียมการสอน วางแผนการสอน 
เตรยีมอปุกรณก์ารเรยีนการสอนนอ้ยลง และสอน
นักเรียนได้ไม่เต็มที่ และอาจเป็นเพราะครูที่มีอายุ
มากไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ยังใช้วิธีการ
สอนแบบเดิมๆ เช่น ยึดครูเป็นศูนย์กลาง จึงทำาให้
อายุของครูมีอิทธิพลทางลบต่อคุณภาพนักเรียน 
(สำานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ง
ชาติ, 2542: 10-12) 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน ด้าน
โรงเรียน พบว่าความเป็นผู้นำาทางวิชาการ และ
ระดับการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน มีอิทธิพล
ทางบวกตอ่คณุภาพนกัเรยีน เปน็เพราะวา่ผูบ้รหิาร
โรงเรียนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจร่วมกับครู ใน
การดำาเนินงานเกี่ยวกับงานวิชาการ การกำาหนด
เป้าหมาย การวางแผนพฒันาคณุภาพนักเรยีน ได้
นำาความรู้เทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการบริหาร
งานวชิาการ ตดิตามประเมนิผลงานโครงการตา่งๆ 
ทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิคณุภาพนกัเรยีน ทำาใหค้รไูด้
ปฏบิตัหินา้ที่ในการอบรมสัง่สอนนกัเรยีนใหเ้ปน็คน
ดี มีคุณธรรมและมีความรู้ความสามารถ ความ
เป็นผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารจึงมีอิทธิพลต่อ
คุณภาพนักเรียน และผู้บริหารโรงเรียนที่มีระดับ
การศึกษาสูง ได้รับการอบรมพัฒนาในขั้นสูงจาก
การศึกษาทำาให้มีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการทำางาน
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เป็นอย่างดี ตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่จะต้อง
พัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพ เป็นคนดีมีศีลธรรม 
ความเปน็ผูน้ำาทางวชิาการและระดบัการศกึษาของ
ผู้บริหารโรงเรียนจึงมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพ
นักเรียน (Hoy & Miskel, 1991: 380) 
 ผลการวิจัยพบว่าสถานการณ์ชายแดน
ไทย-กัมพูชา มีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพ
นักเรียน เป็นเพราะโรงเรียนและบ้านที่อยู่อาศัย
ของนักเรียน อยู่ในเขตชายแดนซึ่งมักมีเหตุการณ์
ปะทะกันระหว่างทหารของทั้งสองประเทศ มีการ
ปลน้สะดม ลกัทรพัย ์และหนขีา้มชายแดนของชาว
กมัพชูาเขา้มาในไทย จงึเปน็เหตใุหน้กัเรยีนมคีวาม
หวาดระแวง หวาดกลัวว่าอาจจะมีภัยเกิดขึ้นเมื่อ
ไหรก่็ได ้จงึตอ้งระมดัระวงัตวัอยูต่ลอดเวลา ทำาให้
นักเรียนไม่มีความสุขในชีวิตประจำาวันเท่าที่ควร 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  1.1 ผลการวิจัยพบว่าความเป็นผู้นำา
ทางวิชาการและระดับการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรยีน มอีทิธพิลทางบวกตอ่คณุภาพนกัเรยีน ดงั
นัน้ ผูบ้รหิารระดบัสงูควรพจิารณานำาผลการวจิยันี ้
ไปเปน็แนวทางกำาหนดนโยบายหลกัในการพฒันาผู้

บรหิารโรงเรยีนเขตชายแดนไทย-กมัพชูา โดยเนน้
การพัฒนาความเป็นผู้นำาทางวิชาการและระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มคุณภาพนักเรียน
ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ต่อไป 
  1.2 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ควรกำาหนดคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนเขต
ชายแดนไทย-กัมพูชา ให้มีระดับการศึกษาที่สูง
กว่าปริญญาตรี และมีความเป็นผู้นำาทางวิชาการ
สูงอีกด้วย 
  1.3 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ควรมีมาตรการในการประเมินผลการทำางานของ
ครู ให้ขวัญและกำาลังใจแก่ครูเพื่อเพิ่มความพึง
พอใจในการทำางานของครู ในขณะที่อายุของครู
มีอิทธิพลทางลบต่อคุณภาพนักเรียน ดังนั้น การ
เกษียณอายุราชการก่อนกำาหนดจึงน่าจะมีความ
จำาเป็นมากสำาหรับครู 
 2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยต่อไป 
  2.1 ควรวิจัยปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนเขตชายแดนไทย-
กัมพูชา 
  2.2 ควรวจิยัปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่คณุภาพ
นักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตสภาพการณ์
ต่างๆ 
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การเปรียบเทียบผลการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าว 
ระหว่ างทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและทฤษฎี เกสตัลท์ของนัก เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
A Comparison of Group Counseling Effect on the Reduction of 
Matthayomsueksa 1 Student’s Aggressive Behaviors Treated with 
the Behavioral Counseling and Gestalt Counseling Approaches 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อลดพฤติกรรม
ก้าวร้าวของนักเรียน ระหว่างการใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและทฤษฎีเกสตัลท์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา อำาเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
จำานวน 12 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มที่ 1 ได้รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม จำานวน 6 คน และกลุ่มที่ 2 ได้รับ
การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเกสตัลท์ จำานวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
โปรแกรมการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและทฤษฎีเกส
ตลัท ์และแบบวดัพฤตกิรรมกา้วรา้ว สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื การทดสอบอนัดบัทีม่เีครือ่งหมาย
กำากับของวิลคอกซัน (the Wilcoxon matched pairs signed-ranks test) และการทดสอบแมนน์-วิทนี  
ยู เทสต์ (the Mann-Whitney U test) 
 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 1. นักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าวลดลง หลังจากได้รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี
พฤตกิรรมนยิมอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณาโดยรวม พบวา่นกัเรยีนแสดงพฤตกิรร
รมก้าวร้าวทั้งทางกายและทางวาจาลดลง โดยแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวที่ทำาให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน 
อับอาย หรือไม่พอใจลดลง นักเรียนแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายด้วยการต่อย ตี และแกล้งเพื่อนลด
ลง รูจ้กัอดทนอดกลัน้มากขึน้ การแสดงพฤตกิรรมกา้วรา้วทางวาจาดว้ยการพดูจาเยาะเยย้ถากถาง และ
ล้อเลียนเพื่อนจนทำาให้เพื่อนเกิดความอับอายลดลง เข้าใจถึงวิธีการประพฤติปฏิบัติตนเองไปในทางที่ดี
และเหมาะสม ได้เรียนรู้วิธีการปรับพฤติกรรมให้พึงประสงค์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่น 
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 2. นักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าวลดลง หลังจากได้รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเกส
ตัลท์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่านักเรียนเกิดการรับรู้ถึงผลกระ
ทบที่เกิดจากการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวทั้งทางกายและทางวาจาต่อผู้อื่น ซึ่งทำาให้นักเรียนมีการแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสม การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายด้วยการต่อย ตี ตบหัว และเตะเพื่อนลดลง 
การแกล้งเพื่อนเพื่อความสนุกของตนเองลดลง รู้จักเห็นอกเห็นใจเพื่อนมากขึ้น พฤติกรรมก้าวร้าวทาง
วาจาที่แสดงออกด้วยการพูดจาล้อเลียนเพื่อน ถากถางเพื่อน และประชดประชันเพื่อนลดลง รู้จักพูดจา
ไพเราะมากขึ้น นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น 
 3. นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเกสตัลท์มีพฤติกรรมก้าวร้าวลดลง
มากกว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามพฤติกรรมนิยม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

คำาสำาคัญ: การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม, ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม, ทฤษฎีเกสตัลท์ 

Abstract 
 This study aimed to compare the effects of two group counseling approaches 
based on Behaviorism theory and Gestalt theory for decreasing aggressive behavior of 12  
Matthayomsueksa 1 students with aggressive behavior from Thappraya Pitthaya School,  
Amphoe Khoksung, Sakaeo province, obtained using the purposive sampling technique. They 
were assigned to 2 experimental groups: group 1 of 6 students received group counseling 
approach based on Behaviorism theory while group 2 of 6 students received group counseling 
based on Gestalt theory. The instruments used for collecting data were a group counseling 
program for decreasing aggressive behavior based on Behaviorism theory and Gestalt theory, 
and a scale on aggressive behavior. The statistics used for analyzing the collected data were 
the Wilcoxon match-pairs signed rank test, and the Mann-Whitney U test. 
 The results of the study could be summarized as follows: 
 1. The students decreased their aggressive behavior after receiving group counseling 
approach based on Behaviorism theory at the .05 level of significance. When the behavior 
was considered as a whole, it was found that these students showed less aggressive behavior 
in deeds and words which caused other people to suffer, feel ashamed or dissatisfied. The 
students showed less aggressive behavior in deeds by punching, beating and annoying their 
friends. They became more endurable and more restrained. They showed less aggressive 
behavior in words by speaking mockingly to their friends until the friends felt ashamed. They 
understood how to behave themselves in a good and appropriate way. The students learned 
how to adjust their own behaviors to be desirable for themselves and other people. 
 2. The students decreased their aggressive behavior after receiving group counseling 
approach based on Gestalt theory at the .05 level of significance. When the behavior was 
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considered, it was found that the students as a whole recognized the impact and conse-
quences of their aggressive behavior in deeds and words towards other people. This caused 
the students to show appropriate behavior. They showed less aggressive behavior in deeds by 
punching, beating, hitting on the head, and kicking their friends. Annoying their friends for 
their own fun decreased. They had more sympathy for their friends. Their aggressive behavior 
in words as shown by speaking mockingly, and sarcastically to friends decreased. They knew 
more about speaking pleasantly. The students adjusted their behavior in a better way. 
 3. The aggressive behavior of the students in the group that received group counseling 
approach based on the Gestalt theory decreased more than those in the group that received 
group counseling based approach on Behaviorism theory. 

Keywords: group counseling, Behaviorism theory, Gestalt theory 

บทนำ� 
 พฤติกรรมก้าวร้าวเป็นพฤติกรรมที่ทำาให้
ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน เพราะเป็นการก่อเรื่อง
ตา่ง ๆ  ตามความตอ้งการของตนเอง โดยไมค่ำานงึ
ถึงความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่น (ลักขณา 
สริวัฒน์, 2548: 116) เด็กที่ก้าวร้าวมักแสดง
พฤตกิรรมโดยการชอบกอ่เรือ่งทะเลาะววิาท ตอ่สู ้
ทุบตี รังแกเด็กอื่น ชอบโต้แย้ง และชอบตำาหนิติ
เตียนผู้อื่น รวมทั้งมีอารมณ์ขุ่นมัว โกรธ และหน้า
บึ้งอยู่เสมอ (สุชา จันทน์เอม, 2536: 139) อีกทั้ง
ลักษณะสังคมที่มีความหลากหลายของกลุ่มชนที่
อาศัยอยู่ คือมีคนอาศัยต่างเผ่า ต่างภาษากัน มี
ประเพณี ค่านิยม และมาตรฐานการดำารงชีพ ที่
แตกต่างกัน จะทำาให้ชุมชนนั้นมีความแปลกแยก 
มกีารแบง่พวก กระทำาตวัไมเ่คารพกฎระเบยีบของ
กลุ่ม เกิดปัญหาความประพฤติหรือเป็นอันธพาล 
(Bakwin & Bakwin, 1976) 
 ทฤษฎพีฤตกิรรมนยิมมแีนวคดิและมุง่เนน้
ให้ผู้มารับการให้คำาปรึกษาเกิดการเรียนรู้พฤติกร
รมใหม่ๆ ที่พึงประสงค์ โดยการจัดสภาพแวดล้อม
ภายใต้เงื่อนไขแบบต่างๆ ทำาให้การเรียนรู้เก่า
หมดไป สามารถควบคุมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของตนเองได้ตามกระบวนการให้คำาปรึกษา 4 
ขั้นตอน คือ เก็บรวบรวมข้อมูล วางเป้าหมายใน
การแก้ไขพฤติกรรม ใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสม 
และประเมินผลการให้คำาปรึกษา สำาหรับทฤษฎี
เกสตัลท์มีแนวคิดและมุ่งเน้นให้ผู้มารับการให้คำา
ปรึกษาได้มองเห็นถึงลักษณะส่วนเต็มทางด้าน
พฤติกรรมของตนเอง และกระตุ้นให้เกิดการรับรู้
จากสิ่งเร้าที่อยู่ใกล้ชิด ทำาให้มีความต้องการที่จะ
รับรู้หรือจัดแบบแผนของพฤติกรรมที่พึงประสงค์
เข้าไว้ด้วยกัน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในสภาวะ
ปัจจุบัน ฝึกการรับถึงอารมณ์ความรู้สึก และการ
เปลี่ยนแปลงของตนเองในสภาวะปัจจุบัน ตาม
กระบวนการให้คำาปรึกษา 3 ขั้นตอน คือ กำาหนด
เป้าหมายของการให้คำาปรึกษา กำาหนดหน้าที่และ
บทบาทของผู้ให้คำาปรึกษา และเลือกใช้เทคนิควิธี
การในการให้คำาปรึกษาอย่างเหมาะสม (ลักขณา 
สริวัฒน์, 2543: 138-169) 
 ประชากรที่ อาศัยอยู่ ในอำ า เภอโคก
สูง แต่ดั้งเดิมนั้นมีหลายเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม และยังมีประชากรที่อพยพเข้ามาใหม่
จากทกุภมูภิาค ทำาใหม้คีวามหลากหลายทางภาษา 
วฒันธรรมและสงัคม ซึง่เดก็จะไดร้บัการถา่ยทอด
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ทัศนคติ ค่านิยม และมาตรฐานทางสังคมจากพ่อ
แม่ และสังคมรอบตัว ถ้าเด็กได้รับประสบการณ์
ต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม จะทำาให้เด็กมีพฤติกรรม
ก้าวร้าวได้ (สมพร สุทัศนีย์, 2539: 8-9, อ้างอิง
มาจาก Sears, 1969) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 เป็นวัยที่ต้องการมีกลุ่มเพื่อนที่เข้าใจตนเอง
และให้การยอมรับในตนเอง ดังนั้นกระบวนการ
ใหค้ำาปรกึษาแบบกลุม่จงึเปน็ทางเลอืกทีเ่หมาะสม 
สามารถชว่ยใหน้กัเรยีนไดป้รบัเปลีย่นพฤตกิรรมที่
เหมาะสม และพฒันาศกัยภาพของตนเองไดอ้ยา่ง
เต็มที่ และพร้อมที่จะปรับตัวและเผชิญปัญหากับ
สงัคมภายนอกไดอ้ยา่งภาคภมูใิจ ผูว้จิยัจงึมแีนวคดิ
วา่กระบวนการใหค้ำาปรกึษาแบบกลุม่โดยใชท้ฤษฎี
พฤติกรรมนิยม และทฤษฎีเกสตัลท์ สามารถนำา
มาช่วยให้นักเรียนที่เข้ารับการให้คำาปรึกษาลด
พฤติกรรมก้าวร้าวลงได้ 

คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลการให้คำาปรึกษา
แบบกลุ่มเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน 
โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและทฤษฎีเกสตัลท์ 
ก่อนและหลังการทดลอง 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการให้คำาปรึกษา
แบบกลุ่มเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าว ระหว่าง
นักเรียนที่ได้รับการปรึกษาด้วยทฤษฎีพฤติกรรม
นิยม และนักเรียนที่ได้รับการปรึกษาด้วยทฤษฎี
เกสตัลท์หลังการทดลอง 

สมมติฐ�นของก�รวิจัย 
 1. นกัเรยีนมพีฤตกิรรมกา้วรา้วลดลงหลงั
การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรม
นิยม และทฤษฎีเกสตัลท์ 
 2. นกัเรยีนมพีฤตกิรรมกา้วรา้วลดลงแตก
ต่างกัน หลังจากได้รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม
ตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและทฤษฎีเกสตัลท์ 

วิธีก�รวิจัย 
 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 
 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว 
จำานวน 7 ห้อง นักเรียน 143 คน โดยใช้แบบวัด
พฤติกรรมก้าวร้าวและการคัดเลือกจากครูประจำา
ชั้น โรงเรียนทัพพระยาพิทยา อำาเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2550 กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว โดยการนำา
คะแนนจากแบบวัดพฤติกรรมก้าวร้าวที่มีคะแนน
สงูแลว้ทำาการเลอืกแบบเจาะจง (purposive sam-
pling) ได้จำานวน 12 คน แบ่งเป็นกลุ่มตามความ
สมัครใจได้ 2 กลุ่มๆ ละ 6 คน โดยกลุ่มที่ 1 ได้รับ
การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรม
นยิม สว่นกลุม่ที ่2 ไดร้บัการใหค้ำาปรกึษาแบบกลุม่
ตามทฤษฎีเกสตัลท์ 
 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ ประกอบด้วย 
 1. โปรแกรมการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม
โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม และโปรแกรมการ
ให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มโดยใช้ทฤษฎีเกสตัลท์ แบบ
ละ 14 โปรแกรม ใชเ้วลาทดลองแบบละ 7 สปัดาห ์
สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชัว่โมง รวมทัง้สิน้แบบ
ละ 14 ชั่วโมง 
 2. แบบวัดพฤติกรรมก้าวร้าว แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) มีค่าอำานาจจำาแนก
รายข้อตั้งแต่ .34 ถึง .68 และค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ .72 
 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 
 1. เปรยีบเทยีบคะแนนพฤตกิรรมกา้วรา้ว
กอ่นและหลงัการใหค้ำาปรกึษาแบบกลุม่ตามทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมและทฤษฎีเกสตัลท์ โดยใช้การ
ทดสอบอนัดบัทีม่เีครือ่งหมายกำากบัของวลิคอกซนั 
(the Wilcoxon matched pairs signed-ranks 
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test) และการพรรณนาวิเคราะห์ 
 2. เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรม
ก้าวร้าวของนักเรียนหลังการให้คำาปรึกษาแบบ
กลุ่มระหว่างทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและทฤษฎีเกส
ตัลท์ โดยใช้การทดสอบแมนน์-วิทนี ยู เทสต์ 
(the Mann-Whitney U test) และการพรรณนา
วิเคราะห์ 

ผลก�รวิจัยและอภิปร�ยผล 
 1. นักเรียนที่ ได้รับการให้คำาปรึกษา
แบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม มีพฤติกรรม
ก้าวร้าวลดลง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึง่เปน็ไปตามสมมตฐิานขอ้ 1 เนือ่งจากในการ
ใหค้ำาปรกึษากบันกัเรยีนกลุม่นี ้ผูใ้หค้ำาปรกึษาไดใ้ช้
เทคนคิการใหค้ำาปรกึษาตามแนวทฤษฎพีฤตกิรรม
นิยมด้วยการเสริมแรงทางบวก และใช้เทคนิคตัว
แบบ ซึ่งเทคนิคเหล่านี้ ผู้ให้คำาปรึกษาสามารถจัด
สภาพการณ์ต่างๆ ให้นักเรียนมีโอกาสได้ตัวเสริม
แรง (reinforcer) เพื่อให้เกิดกำาลังใจที่จะแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์มากขึ้น อีกทั้งนักเรียนยัง
ไดเ้รยีนรูพ้ฤตกิรรมใหมจ่ากการสงัเกตพฤตกิรรม
ของตัวแบบ ทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะในการ
กอ่ใหเ้กดิพฤตกิรรมใหม่ๆ  อนัจะนำาไปสูพ่ฤตกิรรม
ที่พึงปรารถนา และยังเป็นแรงจูงใจช่วยกระตุ้นให้
นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่เรียนรู้แล้วนั้นออกไปสู่
สังคมนอกกลุ่มการให้คำาปรึกษา (วัชรี ทรัพย์มี, 
2549: 225-229) เมื่อพิจารณาตามหลักการและ
แนวคดิของทฤษฎพีฤตกิรรมนยิมทีว่า่มนษุยเ์กดิมา
มีทั้งดีและเลว มนุษย์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่ง
แวดล้อม พฤติกรรมทั้งปกติและอปกติของมนุษย์
เป็นผลมาจากการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้นี้สามารถ
ทำาให้เกิดขึ้นได้โดยการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภาย
ใต้เงื่อนไขแบบต่างๆ และการเรียนรู้เก่าสามารถ
ทำาให้หมดไป ในทำานองเดียวกันก็สามารถทำาให้
เกิดการเรียนรู้ใหม่ขึ้นได้ มนุษย์มีความสามารถ
ที่จะควบคุมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง

ได้ แม้จะตกอยู่ในภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
ก็ตาม (ลักขณา สริวัฒน์, 2543: 159) จึงชี้ให้เห็น
ว่าการนำาแนวคิดและหลักการของทฤษฎีนี้มาใช้ 
สามารถช่วยให้นักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าวลด
ลงหลงัจากมกีารใหค้ำาปรกึษาแบบกลุม่ตามทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม อีกทั้งการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม
นั้นยังเอื้อประโยชน์ให้สมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มมี
บทบาทชว่ยเหลอืใหก้ำาลงัใจแกก่นัและกนั พรอ้มทัง้
ใหก้ารสนบัสนนุแกส่มาชกิในการจดัการกบัปญัหา
เหล่านั้น (พนม ลิ้มอารีย์, 2548: 6) จากเทคนิค
หลักการและแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
ทำาให้นักเรียนที่มารับคำาปรึกษา สามารถเรียนรู้
พฤตกิรรมอนัพงึประสงคท์ีเ่กดิขึน้ และสามารถนำา
ไปปฏบิตัใิช้ไดจ้รงิ ดงัจะเห็นได้วา่กลุม่ตวัอยา่งคน
ที่ 1 มีพฤติกรรมก้าวร้าวที่เปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้น คือสามารถลดพฤติกรรมก้าวร้าวลงไปได้
มากกวา่คนอืน่อยา่งเหน็ไดช้ดั เนือ่งจากในระหวา่ง
ที่ใหค้ำาปรกึษานัน้ผูใ้หค้ำาปรกึษาไดใ้หแ้รงเสรมิดว้ย
การให้ของรางวัลและคำาชมเชย พร้อมทั้งกระตุ้น
ให้นักเรียนได้แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์บ่อย
ครั้ง และแสดงความเข้าอกเข้าใจในตัวนักเรียน
และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ทำาให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ที่ดีและชอบที่จะนำาพฤติกรรมที่ 
เรยีนรูไ้ปปฏบิตั ิสอดคลอ้งกบัการศกึษาของนภิาพร  
พลหงษ์ (2546: 29-32) ได้ศึกษาการให้คำา
ปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเพื่อ
ลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 พบว่าเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวใน
ชัน้เรยีนของนกัเรยีนในกลุม่ตวัอยา่งหลงัการใหค้ำา
ปรึกษาแล้ว พฤติกรรมของนักเรียนลดลงอย่างมี
นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผูใ้หค้ำาปรกึษาชีแ้นะ
ใหส้มาชกิตระหนกัวา่พฤตกิรรมกา้วรา้วตา่งๆ ที่ได้
แสดงออกมานั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อีก
ทัง้สิง่แวดลอ้มตา่งๆ ทีอ่ยูร่อบตวัเขานัน้อาจเปน็สิง่
กระตุ้นให้เขาได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา 
ตลอดจนชี้ใหเ้หน็วา่พฤตกิรรมกา้วรา้วทีส่มาชกิได้
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ทำาการปรบัปรงุแกไ้ขไปแลว้นัน้ สามารถชว่ยทำาให้
นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับผู้
อืน่ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ ไมเ่ปน็ทีร่งัเกยีจของคนรอบ
ข้าง ผู้ให้คำาปรึกษาพยายามช่วยให้สมาชิกเรียนรู้
ที่จะลดพฤติกรรมก้าวร้าวด้วยการเรียนรู้จากการ
แสดงบทบาทสมมติ จากสื่อ และจากการวาด
ภาพ ทำาให้สมาชิกตระหนักได้ว่าเขาจะต้องเรียน
รู้ที่จะปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของตนเอง การใช้
แนวคิดทางทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ในการให้คำา
ปรึกษา ช่วยให้สมาชิกมีการเรียนรู้พฤติกรรมที่
จะแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถดำาเนินชีวิต
ต่อไปในอนาคตได้อย่างราบรื่น 
 2. นักเรียนที่ได้รับการให้คำาปรึกษาแบบ
กลุ่มตามทฤษฎีเกสตัลท์ มีพฤติกรรมก้าวร้าวลด
ลง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็น
ไปตามสมมติฐานข้อ 1 แสดงให้เห็นว่าการให้คำา
ปรกึษาแบบกลุม่ตามทฤษฎเีกสตลัท ์สามารถชว่ย
ทำาให้นักเรียนลดพฤติกรรมก้าวร้าวลงได้ เป็นไป
ตามแนวคิดของทฤษฎีที่ว่ามนุษย์มีความสามารถ
ที่จะเป็นอิสระจากอดีตที่ไร้สาระ และมีชีวิตอยู่
อยา่งสมบรูณก์บัเหตกุารณใ์นปจัจบุนั บคุคลแตล่ะ
คนมีเสรีภาพที่จะเลือกตัดสินใจด้วยตนเองในสิ่ง
ต่างๆ ได้ และในขณะเดียวกันก็สามารถรับผิด
ชอบต่อพฤติกรรมต่างๆ ของตนเองได้ (คมเพชร  
ฉตัรศภุกลุ, 2530: 134) ซึง่อาจเนือ่งมาจากการให ้
คำาปรกึษาในครัง้นี ้ผูใ้หค้ำาปรกึษาไดใ้ชเ้ทคนคิการ 
แสดงบทบาทตรงกันข้ามกับตนเอง และเทคนิค
การแสดงบทบาทซ้ำาๆ ซึ่งทั้งสองเทคนิคนี้ช่วยให้
นักเรียนได้ตระหนักถึงส่วนของความรู้สึกที่ตนมี
อยู่อีกส่วนหนึ่ง โดยไม่พยายามปฏิเสธและเก็บกด
เอาไว้ กล้าที่จะแสดงบุคลิกภาพทั้งสองแบบตาม
ความเหมาะสม และยังเป็นการได้แสดงบทบาทที่
นักเรียนจะนำาไปใช้จริงๆ ในชีวิตประจำาวัน อีกทั้ง
เป็นการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าพฤติกรรม
ใหม่ที่จะนำาไปปฏิบัติในชีวิตจริงนั้น นักเรียน
สามารถกระทำาได้ (อาภา จันทรสกุล, 2545: 

175) ในกระบวนการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตาม
ทฤษฎีเกสตัลท์นั้น ผู้ให้คำาปรึกษาช่วยให้นักเรียน
ได้ค้นพบความสามารถของตนเองที่จะแก้ปัญหา
หรือตัดสินใจด้วยตนเอง สามารถจัดระบบชีวิต
ของตนเองได้ ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ตนคาดหวังจาก
การมารับคำาปรึกษาเป็นสิ่งที่ตนเองสามารถทำาได้
เองทั้งสิ้น มีความตระหนักและกล้าเผชิญกับสิ่งที่
เคยหลีกหนี นอกจากนี้ผู้ให้คำาปรึกษาได้กระตุ้น
ให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น มีความรับผิด
ชอบ และพรอ้มทีจ่ะพฒันาตนเองอยา่งเตม็ที ่รวม
ทั้งให้กำาลังใจนักเรียนว่าสามารถแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อการกระทำาและ
การตัดสินใจของตนเอง (วัชรี ทรัพย์มี, 2549: 
127) เมื่อนักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ผ่านการแสดงในเทคนิค
ต่างๆ ในการมาเข้ากลุ่มการให้คำาปรึกษาในครั้ง
นี้ ทำาให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่
ได้จากการลองแสดงในกลุ่มการให้คำาปรึกษาไป
ใช้ในชีวิตประจำาวัน ส่งผลให้พฤติกรรมก้าวร้าวที่
นักเรียนเคยแสดงออกลดลง ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศกึษาของวไิลพร ปญัญา (2548: 98-99) ไดศ้กึษา
การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรม
นิยมเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักศึกษาระดับ
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 พบว่าการใช้
โปรแกรมการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมแก่นักศึกษาที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
มากโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การให้ตัวแบบ การ
ฟัง การซักถาม การสะท้อนกลับ และการให้แรง
เสรมิทางบวก สามารถทำาใหน้กัศกึษามพีฤตกิรรม
ก้าวร้าวโดยรวมลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 3. นักเรียนที่ได้รับการให้คำาปรึกษาแบบ
กลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม และนักเรียนที่ได้
รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มทฤษฎีเกสตัลท์ มี
พฤติกรรมก้าวร้าวลดลงแตกต่างกัน อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน
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ข้อ 2 โดยนักเรียนที่ได้รับการให้คำาปรึกษาแบบ
กลุ่มตามทฤษฎีเกสตัลท์ มีพฤติกรรมก้าวร้าว
ลดลงมากกว่านักเรียนที่ได้รับการให้คำาปรึกษา
แบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม อาจเนื่อง
ด้วยกระบวนการการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตาม
ทฤษฎีเกสตัลท์นั้น มีจุดมุ่งหมายในการช่วยให้ผู้
มารับคำาปรึกษาเปลี่ยนพฤติกรรมจากการพึ่งผู้
อื่นมาเป็นการพึ่งตนเอง ช่วยให้ผู้มารับคำาปรึกษา
คิดอย่างรอบคอบ นำาสิ่งต่างๆ มาประกอบการ
ตัดสินใจว่าตนเองควรดำาเนินการกับสิ่งแวดล้อม
หรือสภาพการณ์ต่างๆ อย่างไร อีกทั้งยังช่วยให้
ตระหนักในความรับผิดชอบที่จะตัดสินใจและ
ดำาเนนิการตา่งๆ และตระหนกัวา่ตนเองสามารถจดั
ระบบชวีติของตนเองได ้(วชัร ีทรพัยม์,ี 2549: 126) 
จากกระบวนการดังกล่าวเมื่อนักเรียนได้เข้ากลุ่ม 
ได้ร่วมทำากิจกรรมต่างๆ และได้แสดงบทบาทที่
หลากหลาย ชว่ยใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีจ่ะปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมก้าวร้าวได้ในหลายๆ แนวทาง จากการ
ได้ลองปฏิบัติจริง ทำาให้เกิดความกระตือรือร้นที่
จะแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างจริงจัง มากกว่า
นักเรียนที่ได้รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม แต่ทั้งนี้ผลที่ได้รับก็ต้องขึ้น
อยู่กับตัวของผู้มารับคำาปรึกษาด้วยว่าจะมีความ
พยายามในการที่จะลดพฤติกรรมก้าวร้าวของ
ตนเองแคไ่หน อกีทัง้องคป์ระกอบและสิง่แวดลอ้ม

โดยรวมกอ็าจสง่ผลใหน้กัเรยีนมพีฤตกิรรมกา้วรา้ว
ลดลงแตกต่างกัน ทำาให้เกิดความเข้าใจ และ
ยอมรับในตนเอง สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข และดำาเนินชีวิตในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ควรมีการให้คำาปรึกษาอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน และ
เป็นการช่วยพัฒนาหรือปรับปรุงพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนาให้ดีขึ้นในอนาคต 
  1.2 สถานศึกษาควรจัดบุคลากรที่มี
ความชำานาญ รวมทั้งมีความเข้าใจถึงพัฒนาการ
ความตอ้งการของนกัเรยีนอยา่งจรงิจงัเปน็ผูใ้หค้ำา
ปรกึษา จงึจะเกดิประโยชนแ์ละประสบความสำาเรจ็ 
  1.3 ควรจดัใหค้ำาปรกึษาสปัดาหล์ะ 2 ครัง้ 
เพื่อเป็นการประเมินและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
  2.1 ควรวจิยัเปรยีบเทยีบผลการใหค้ำา
ปรึกษาแบบรายบุคคลตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
และทฤษฎีเกสตัลท์เพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าว 
  2.3 ควรวจิยัเปรยีบเทยีบผลการใหค้ำา
ปรกึษาแบบกลุม่เพือ่ลดพฤตกิรรมกา้วรา้วระหวา่ง
เทคนิคการเสริมแรงและเทคนิคการแสดงบทบาท
ตรงกันข้าม 
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