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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยแบบ
ฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
จำานวน 7 โรง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 นักเรียนจำานวน 212 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการเรียนรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และ
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (dependent samples) ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความสามารถ
ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำาสำาคัญ: การอ่านเชิงวิเคราะห์, แบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD 
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Abstract 
 This study aimed to compare analytical reading abilities by using skill drill practice  
with STAD cooperative group in the Thai learning strand of Prathomsueksa 4 students  
between before and after learning mean scores. The sample consisted of 212 Prathomsueksa 4 
students attending 7 Maha Sarakham Municipal Schools in the first semester of the academic 
year 2008, obtained by using the purposive sampling technique. The instruments used for  
collecting data were the lesson plans on analytical reading, and the analytical reading  
abilities test. The statistics used for analyzing data were mean, standard deviation, and t-test 
(dependent samples). The result of the study revealed that the students had higher analytical 
reading abilities after learning than before at the .05 level of statistical significance. 

Keywords: analytical reading, skill drill practice with STAD cooperative group 

บทนำา 
 เป้าหมายของการจัดการศึกษาตาม
หลกัสตูรการศกึษาข้ันพืน้ฐานพทุธศกัราช 2544 มี
ความมุง่หวงัทีจ่ะพฒันานกัเรยีนใหม้คีวามสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ มีเหตุผล มองกว้าง คิดไกล  
ใฝรู่ ้การทีน่กัเรยีนรู้จักคิดวเิคราะห์ถึงสถานการณ์
ต่างๆ ที่ เผชิญกับตนเอง จะทำาให้ เป็นผู้ที่
สามารถแก้ปัญหาและพ่ึงพาตนเองด้วยปัญญา  
(พระธรรมปิฎก, 2547: 15) นอกจากนี้การคิด 
เชิงวิเคราะห์ยังช่วยให้การคิดของบุคคลอยู่บน
พื้นฐานของตรรกะและความน่าจะเป็นไปได้อย่าง
มีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ ส่งผลให้เกิดความคิด
สรา้งสรรคแ์ละจนิตนาการ ชว่ยใหน้กัเรยีนประเมนิ
และสรปุเรือ่งราวไปตามข้อเทจ็จรงิ ไม่ใชส่รปุจาก
อารมณ์ความรู้สึกหรือการคาดการณ์ ทำาให้ได้รับ
ขอ้มลูทีเ่ปน็จรงิซึง่จะเปน็ประโยชนต์อ่การตดัสนิใจ 
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2546: 45-46) 

 การ จัดการเรียนรู้ ด้ วยกลุ่ มร่ วมมือ  
(cooperative group) จะช่วยให้นักเรียนช่วย
กันเรียนรู้นักเรียนทุกคนต้องร่วมมือกันเรียน 
ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มจะประกอบด้วยนักเรียนเก่ง  

ปานกลาง และอ่อน คนเก่งจะพาคนปานกลาง
และคนอ่อนเรียน ทุกคนจะต้องมีพัฒนาการการ
เรียนรู้เพราะเป้าหมายคือรางวัล กลุ่มร่วมมือ
แบบ STAD (Student Teams and Achievement  
Divisions) เป็นรูปแบบการเรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่
มุง่เนน้ทีส่ิง่เรา้และแรงเสรมิ ในการเรยีนแตล่ะครัง้
มกีารแบง่กลุม่นักเรยีนคละความสามารถเกง่ ปาน
กลาง และออ่น นกัเรยีนทกุคนในกลุม่ตอ้งรว่มมอื
กันทำาความเข้าใจสิ่งที่เรียน เมื่อมีการสอบแข่งขัน
ทุกคนต้องช่วยกันทำาคะแนนให้ได้มากที่สุด เพื่อ
จะได้นำาคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มไปเทียบกับเกณฑ์
คะแนนรางวัลที่ตั้งไว้ กลุ่มใดสามารถทำาคะแนน
ได้ตามเกณฑ์จะมีการบวกคะแนนเพิ่มเป็นรางวัล 
ครูบันทึกคะแนนไว้แล้วนำาไปรวมกับคะแนนเกม
ครั้งสุดท้ายเพื่อประกาศผลเกม กลุ่มใดได้คะแนน
รวมสูงสุดมีการมอบรางวัล เช่น เกียรติบัตร 
หรือสิ่งของแก่กลุ่มที่ชนะ (วัฒนาพร ระงับทุกข์,  
2542: 179) ซึ่งวิธีการจัดการเรียนการสอนดัง
กล่าวช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี
ขึ้น (เสาวลักษณ์ ตรองจิตร์, 2547: 82-89) 

 แบบฝึกทักษะ เป็นสื่อการเรียนประเภท
หนึง่ทีเ่ปน็สว่นเสรมิสำาหรบัใหน้กัเรยีนไดฝ้กึปฏิบตัิ
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เพื่อให้เกิดทักษะความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งในหนังสอื
ส่วนใหญ่จะมีแบบฝึกหัดอยู่ท้ายบทเรียนและใน
บางวิชาแบบฝึกหัดจะเป็นแบบฝึกปฏิบัติ หรือเป็น
แบบฝึกหัดที่ครูสร้างข้ึนมาเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งจะทำาให้นักเรียนมีความ
เข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งข้ึน เพราะการเรียนด้วย
แบบฝึกทักษะนักเรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง
โดยการฝึกบ่อยๆ จากง่ายไปหายาก หลากหลาย
รูปแบบน่าสนใจทำาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจได้ด ี
ยิ่งขึ้น (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2551: 103) ดังนั้น 
การนำาแบบฝึกทักษะมาใช้เพื่อพัฒนาการอ่าน
เชิงวิเคราะห์จึงช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นอย่างดี (เสาวลักษณ์  
ตรองจิตร์, 2547: 82-89) 

 สภาพการเรียนการสอนด้านการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ยังพบปัญหาด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์ของนักเรียนทุกช่วงชั้น โดยมีคะแนน
ประเมินเท่ากับ 2.31 (กองการศึกษาเทศบาล
เมืองมหาสารคาม, 2549: 12) ซึ่งถือว่าอยู่ใน
ระดับต่ำา โดยเฉพาะอย่างย่ิงนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ดำาเนิน
การพฒันาความสามารถดา้นการอา่นเชงิวเิคราะห์
ดว้ยแบบฝกึทกัษะประกอบกลุม่รว่มมอืแบบ STAD 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
มหาสารคาม เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
เรียนการสอนด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการอา่น
เชิงวิเคราะห์ด้วยแบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วม
มือแบบ STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหวา่ง

คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

สมมติฐานของการวิจัย 
 นักเรียนที่ เรียนรู้ด้ วยแบบฝึกทักษะ
ประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีความสามารถ
ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปทีี ่4 โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำานวน 212 คน 
จาก 7 โรงเรียน ดังต่อไปนี้ 1) โรงเรียนเทศบาล
บ้านส่องนางใย จำานวน 60 คน 2) โรงเรียน
เทศบาลสามัคคีวิทยา จำานวน 38 คน 3) โรงเรียน
ศรสีวัสดิวิ์ทยา จำานวน 24 คน 4) โรงเรยีนเทศบาล
บ้านค้อ จำานวน 25 คน 5) โรงเรียนเทศบาล
บูรพาพิทยาคาร จำานวน 33 คน 6) โรงเรียนเทศ
บาลบ้านแมด จำานวน 7 คน และ 7) โรงเรียน
เทศบาลโพธิ์ศรี จำานวน 25 คน กลุ่มตัวอย่าง 
ไดแ้ก ่ประชากรทัง้หมดซึง่ไดม้าโดยการเลอืกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการเรียนรู้ด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์ จำานวน 11 แผน 

 2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้าน
การอ่านเชิงวิเคราะห์ ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก 
จำานวน 40 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ .25 ถึง .76 
ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .30 ถึง .84 และค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .78 

 การดำาเนินการวิจัย 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) โดย
ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิง
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วิเคราะห์ 

 2. ดำาเนนิการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแบบฝึก
ทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD วิชาภาษา
ไทย แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลา 22 ชั่วโมง 

 3. ทดสอบหลังเรียน (post-test) โดย
ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์ชุดเดิมกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วเิคราะหผ์ลคะแนนทดสอบกอ่นเรยีน
และหลงัเรยีนดว้ยสถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. ทดสอบสมมตฐิานของการวจิยัโดยใช ้
t-test (dependent samples) 

ผลการวิจัย 
 1. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 

 1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 มี
ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยรวมมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 14.55 และคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 13.90 

 1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 มี
ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยรวมมี
คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนเทา่กับ 15.136 และคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 14.045 

 1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 มี
ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยรวมมี

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 16.77 และคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.88 

 2. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 

 2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 มี
ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยรวมมี
คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนเทา่กับ 21.555 และคะแนน

เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 15.166 

 2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 มี
ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยรวมมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 18.40 และคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 14.85 

 3. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความ
สามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยรวมมี
คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนเทา่กบั 17.125 และคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 14.00 

 4. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความ
สามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยรวมมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17.04 และคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 13.64 

 5. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความ
สามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยรวมมี
คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนเทา่กบั 30.969 และคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 17.00 

 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความ
สามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยรวมมี
คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนเทา่กบั 29.857 และคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 12.142 

 7. โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความ
สามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยรวมมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 31.11 และคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 21.5 

 8. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม มี
ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยรวมมี
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คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 21.19 และคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 14.88 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 

อภิปรายผล 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดย
รวมมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์วิชาภาษาไทย หลังเรียนเท่ากับ 21.19 
และก่อนเรียนเท่ากับ 14.88 แสดงว่านักเรียน
มีความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์สูงขึ้น
หลังจากที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะประกอบกลุ่ม
ร่วมมือแบบ STAD เนื่องจากแบบฝึกทักษะที่คณะ
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นได้ผ่านกระบวนการ ข้ันตอน
ในการจัดทำาอย่างมีระบบและใช้วิธีที่เหมาะสม 
โดยศึกษาหลักสูตร คู่มือครู เนื้อหา เทคนิคการ
สร้างจากเอกสารงานวิจัยที่เชื่อถือได้และตำาราที่
เกี่ยวข้องแล้วจึงดำาเนินการสร้าง และได้ผ่านการ
ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะจากผู้
เชี่ยวชาญ นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการฝึกฝนซ้ำาๆ 
แล้วทำาให้เกิดความรู้และความชำานาญดังที่พรรณี 
ชูทัย (2522: 39) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการใช้แบบ
ฝึกทักษะไว้ว่าแบบฝึกทักษะที่ดีต้องมีการสร้างที่
ถูกต้องตามขั้นตอน และยังต้องคำานึงถึงหลักการ
ใช้แบบฝึกทักษะว่าต้องใช้สิ่งเร้าเพื่อสร้างความ
พึงพอใจให้แก่นักเรียน และยังยึดกฎแห่งการทำา
ซ้ำาเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างแม่นยำา นอกจากนี้
ยังต้องคำานึงถึงกฎแห่งผล นักเรียนต้องทราบผล
การฝึกฝนของตนเองเพื่อการปรับปรุง และแบบ
ฝกึทกัษะทีส่รา้งขึน้กเ็นน้การจงูใจโดยการจดัลำาดบั
การฝึกฝนจากง่ายไปหายากและมีหลากหลาย
รูปแบบ ทำาให้นักเรียนสนใจทำาโดยไม่รู้สึกเบื่อ
หน่าย ประกอบกับขณะทำาแบบฝึกทักษะนักเรียน
มีโอกาสร่วมมือกันทำาเป็นกลุ่ม เรียกว่ากลุ่มร่วม

มือแบบ STAD นักเรียนเก่งช่วยเหลือนักเรียนปาน
กลางและนกัเรยีนออ่น ทกุคนรว่มมอืกนัเรยีนรูโ้ดย
กำาหนดเปา้หมายทีก่ารแขง่ขนัเกมดว้ยคะแนนรวม
เฉลี่ยของกลุ่ม จึงช่วยให้นักเรียนทุกคนพยายาม
เรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนทุกคนประสบผลสำาเร็จ
ในการเรียนดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามที่วัฒนาพร 
ระงับทุกข์ (2542: 37-38) ได้อธิบายการเรียนรู้
ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ไว้ว่ากลุ่มแบบนี้จะมี
การแข่งขันกันโดยใช้คะแนนการสอบของแต่ละ
กลุ่มมาหาค่าเฉลี่ย ถ้ากลุ่มใดทำาคะแนนเฉลี่ยได้
สูงสุดจะมีคะแนนเป็นรางวัลสะสมให้แต่ละครั้ง
จนกว่าจะประกาศผลเกม กลุ่มใดชนะเลิศก็จะ
ได้รับรางวัลเป็นแรงเสริม และยังได้ดำาเนินการ
สรา้งแผนการจัดการเรยีนรูท้ีด่ตีามแนวคดิของรจิุร ์ 
ภู่สาระ (2545: 129) รวมทั้งเทคนิคการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD 
ของวิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2551: 121) ที่อธิบาย
ว่าตอ้งเปน็การสอนที่ใหแ้นวทางการสอนแกผู่ส้อน
อย่างชัดเจนทั้งด้านจุดประสงค์การสอน เน้ือหา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อ 
การสอน และการวัดผลประเมินผล โดยเฉพาะ
แนวทางการจัดกิจกรรมควรเป็นกิจกรรมที่เน้น
ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ ได้คิด ได้ทำา ได้แก้ปัญหา 
นกัเรยีนตอ้งรว่มมอืกนัเรยีนรูเ้ปน็กลุม่โดยครคูอย
เรา้ให้นักเรยีนชว่ยกนัเรยีนเพือ่ผลสมัฤทธิข์องกลุม่
โดยใชแ้รงเสรมิเปน็รางวัล ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการ
วิจัยของเสาวลักษณ์ ตรองจิตร์ (2547: 82-89) 
ที่ได้พัฒนาแผนการสอนการอ่านเชิงวิเคราะห์วิชา
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าผลสัมฤทธิ์
ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วย
แผนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 

 2. นักเรียนมีความสามารถด้านการ
อ่านเชิงวิเคราะห์วิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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แสดงว่านักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจริงเมื่อพิสูจน์
ด้วยวิธีการทางสถิติซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของ
การวจัิย เพราะนกัเรยีนไดม้โีอกาสฝกึฝนใหม้คีวาม
รูต้ลอดเวลาอยา่งสม่ำาเสมอ ชว่ยให้นกัเรยีนได้เกิด
ทักษะซึ่งเป็นไปตามกฎการฝึกหัดของธอร์นไดค์ 
(Law of Exercise) (Thorndike, 1955: 77) และ
ยังเป็นไปตามแนวคิดของสลาวิน (Slavin, 1995: 
19) ที่ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใชเ้ทคนคิ STAD จะชว่ยเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น เนื่องจากเป็นวิธีการ
ที่ใช้กระบวนการกลุ่มเป็นหลัก โดยกลุ่มจะต้องมี
การกำาหนดเป้าหมายและนำากลุ่มไปสู่เป้าหมายให้
ได้ ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะต้องพัฒนาตนเองเพื่อ
เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของตน และช่วยให้
กลุ่มประสบผลสำาเร็จเพื่อชัยชนะและรางวัล ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2547: 
101) ท่ีว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้
นักเรียนมีความพยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลุเป้า
หมาย เป็นผลทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
และมีผลงานมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เสาวลักษณ์ ตรองจิตร์ (2547: 82-89) ที่พบว่า
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 ทีเ่รยีนดว้ยแผนการ
เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชาภาษาไทย มีผล
สัมฤทธิ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของนงเยาว ์ศรปีระดู ่
(2546: 105-110) ที่ไดพ้ฒันาแผนการเรยีนรูแ้บบ
ฝึกเสริมทักษะการเขียนกาพย์ยานี 11 ชั้นประถม
ศกึษาปีท่ี 6 ดว้ยกระบวนการเรยีนรูแ้บบกลุม่เพือ่น
ช่วยเพื่อน พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไป
ใช้ 

 1.1 การนำาแบบฝึกทักษะและการจัด
กิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ควรศึกษาและทำาความเข้าใจวิธี
การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะและการจัดกิจกรรม
ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ให้เข้าใจ เพื่อจะได้จัด
กิจกรรมให้เป็นไปตามขั้นตอน 

 1.2 ควรศึกษาสาระการเรียนรู้ ผลการ
เรยีนรูท้ีค่าดหวังดา้นการอ่านเชงิวิเคราะห์ใหเ้ขา้ใจ
ก่อนจัดการเรียนรู้เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุ
จุดประสงค์ 

 1.3 ควรจัดเตรียมอุปกรณ์และแหล่งการ
เรยีนรูใ้หพ้รอ้ม เพือ่ใหก้ารเรยีนรูด้ำาเนนิไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 1.4 ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ใช้แบบ
ฝึกทักษะและการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือ
แบบ STAD ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้กับ
นักเรียนอย่างแพร่หลาย 

 1.5 ในกรณีที่มีการจัดตารางการเรียน
การสอนเป็น 1 ชั่วโมง ควรมีการปรับกิจกรรมใน
การจดัการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัเวลา เพือ่
ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนและ
ห้องเรียน 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรมีการวิจัยการเรียนรู้ภาษาไทย
โดยนำาแบบฝกึทกัษะการอ่านเชงิวิเคราะห์ประกอบ
การจัดกจิกรรมกลุม่รว่มมอืแบบ STAD ในโรงเรยีน
อื่นๆ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.2 ควรทำาการวิจัยพัฒนาแบบฝึกทักษะ
ประกอบกลุม่รว่มมอืแบบ STAD ในกลุม่สาระอืน่ๆ
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การวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อจัดกลุ่มและประเภทงานวิจัย และสังเคราะห์ผลการวิจัย โดย
ทำาการวเิคราะหง์านวจิยัเกีย่วกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัทัง้ในและตา่งประเทศ จำานวน 175 เรือ่ง 
จำาแนกเป็นงานวิจัยในประเทศ 20 เรื่อง และงานวิจัยต่างประเทศ 155 เรื่อง ตามกรอบการวิเคราะห์ 4 
ด้าน ได้แก่ กรอบด้านเนื้อหา ด้านตัวแปรที่ศึกษา ด้านประชากรกลุ่มเป้าหมาย และด้านระเบียบวิธีวิจัย 

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

 1. ด้านเนื้อหา จำาแนกได้ 8 กลุ่ม คือ การพัฒนากิจกรรม วิธีการ เทคนิค และรูปแบบ  
การศึกษาประสิทธิผล การเปรียบเทียบประสิทธิผล การศึกษากระบวนการ การศึกษาความสัมพันธ์  
การประเมิน การพัฒนาแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน และการวิจัยลักษณะอื่นๆ 

 2. ด้านตัวแปรที่ศึกษา จำาแนกได้ 2 กลุ่ม คือ ตัวแปรเชิงกระบวนการ และตัวแปรเชิงผลผลิต 

 3. ด้านประชากรกลุ่มเป้าหมาย จำาแนกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษา และกลุ่ม
เป้าหมายนอกสถานศึกษา 

 4. ด้านระเบียบวิธีวิจัย จำาแนกได้ 6 กลุ่ม คือ การวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลอง การวิจัย
และพัฒนา การวิจัยเชิงคุณภาพ/กรณีศึกษา การวิจัยเชิงสำารวจ การวิจัยแบบผสานวิธี และการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการ 

 5. ผลการสังเคราะห์ผลการวิจัย สรุปได้ว่าการเรียนรู้ร่วมกันมีประสิทธิภาพและมีคุณค่า แต่ก็
ยังไม่มีผลสรุปที่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนรู้แบบอื่นหรือระหว่างการเรียนรู้ร่วมกันแบบต่างๆ 

คำาสำาคัญ: การเรียนรู้ร่วมกัน 
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Abstract 
 This study aimed to group and categorize research, and to synthesize research results, 
by analyzing 175 domestics and foreign research titles on organization of collaborative learning 
activities as classified into 20 domestic titles and 155 foreign research titles. The framework 
of analysis had 4 aspects: contents, variables, populations, and methodologies. 

 The findings were as follows: 

 1. Contents could be classified into 8 groups: development of activities, methods,  
techniques, and models, examination of effectiveness, comparisons of effectiveness,  
examination of processes, examination of relationships, evaluation, development of guidelines 
for promoting collaborative learning, and research in other types. 

 2. Variables in the study could be classified into 2 groups: procedural variables, and 
productive variables. 

 3. Target populations could be classified into 2 groups: target groups at educational 
institutions, and target groups outside educational institutions. 

 4. Methodologies could be classified into 6 groups: experimental or quasi- 
experimental research, research and development, qualitative research/case study, survey 
research, mixed methods, and action research. 

 5. Findings of analyzing research results could be summarized that collaborative 
learning was efficient and valuable. However, there was not yet certain conclusions when 
compared with other learning methods or among different methods of collaborative learning. 

Keyword: collaborative learning 

บทนำา 
 การจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการเรียนรู้
ร่วมกัน (collaborative learning) ได้รับความ
สนใจและได้รับความนิยมมากขึ้น มีการนำาเอา 
วธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบเรยีนรูร้ว่มกนัในการสอน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษา 
และวิชาอื่น (Oxford, 1997: 443-456) จัดได้ว่า
เป็นวิธีท่ีแก้ปัญหาจุดอ่อนต่างๆ ของการจัดการ
เรียนรู้แบบเดิมท่ีเน้นบทบาทของผู้สอนซึ่งเป็น 
ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ ไม่

ได้เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ การจัดการเรียนรู้แบบ
เรียนรู้ร่วมกันก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน 
ได้แก่ (Lejeune, 1999) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ส่งเสริมกระบวนการทำางานเป็นกลุ่ม ส่งเสริม
แนวคิดประชาธิปไตย พัฒนาความเป็นผู้นำา สร้าง
ทางเลือกในการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่งเสริม
ความรับผิดชอบ พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริม
ทักษะที่สำาคัญ ได้แก่ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทกัษะทางสงัคม ทกัษะการสือ่ความ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16 ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2553

หมาย ทักษะในการสร้างวินัยในตนเอง ทักษะใน
การปกครองกนัเอง ทกัษะในการบรหิารเวลา และ
ทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น 

 จากประโยชน์หลายประการที่สำาคัญยิ่ง
ของการจัดการเรยีนรู้แบบเรียนรูร้่วมกนั และจาก
ท่ีมีผู้วิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ร่วมกันจำานวนมากดัง
กล่าว จึงสมควรทำาการวิเคราะห์และสังเคราะห์
งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกัน 
ซึ่งนอกจากจะได้องค์ความรู้ใหม่แล้วยังช่วยให้
ทราบเทคนิคการวิจัยดังกล่าว ได้แนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบนี้ต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพือ่ศึกษาและวเิคราะห์งานวจัิยเก่ียว
กับการจัดกจิกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนั จดัระบบกลุม่
และประเภทงานวิจัย 

 2. เพื่อสังเคราะห์ผลการวิจัยงานวิจัย
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 

วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยที่นำามาวิเคราะห์ 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิเคราะห์งานวิจัย
ทั้งที่เป็นวิทยานิพนธ์และงานวิจัยทั่วไปที่เกี่ยวกับ
รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน จากฐานข้อมูลอิเล็ค
ทรอนิกส์ (online databases) 3 ฐานข้อมูล 
ได้แก่ ฐานข้อมูล ThaiLIS (ThaiLIS Digital  
Col lect ion) ฐานข้อมูล EBSCO HOST  
(Educational Research Complete) และฐาน
ข้อมูล ProQuest (ProQuest Dissertations & 
Theses) จำานวน 175 เรื่อง จำาแนกตามงานวิจัย
ภายในประเทศและต่างประเทศ และปีที่ตีพิมพ์ 
ดังตาราง 

ตาราง จำานวนงานวิจัยที่นำามาวิเคราะห์จำาแนกตามงานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศและปีที่ 
 ตีพิมพ์ 

 งานวิจัย ปีที่ตีพิมพ์ (ค.ศ./พ.ศ.) จำานวนเรื่อง
1. งานวิจัยภายในประเทศ 2542-2551 20
2. งานวิจัยในต่างประเทศ 2000-2009 155
 รวม  175

วิธีดำาเนินการวิเคราะห์งานวิจัย 
 1. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การดำาเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้วิจัย
ได้ดำาเนินการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) 

 2. ขั้นตอนการวิจัย 
 2.1 กำาหนดกรอบในการวิเคราะห์  
ผูวิ้จยักำาหนดกรอบในการวิเคราะหง์านวิจยั 4 ดา้น 
ได้แก่ ด้านเน้ือหาสาระที่ทำาการวิจัย (content) 
ด้านตัวแปรที่วิจัย (variable) ด้านประชากร 
กลุ่มเป้าหมาย (population) และด้านระเบียบ 
วิธีวิจัย (methodology) 
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 2.2 กำาหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 

 2.3 ดำาเนินการวิเคราะห์งานวิจัยตาม
กรอบและเกณฑ์ในการวิเคราะห์ที่กำาหนดไว้ 

 2.4 ดำาเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ผลการวิจัย 

 3. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา
เป็นหลัก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นผู้วิจัย
จึงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณประกอบ โดยการ
วิเคราะห์ร้อยละ (percentage) และเนื่องจาก
งานวิจัยบางเรื่องอาจจัดกลุ่มได้มากกว่า 1 กลุ่ม 
ดังนั้น เพ่ือความถูกต้องและเข้าใจตรงกัน การ
วิเคราะห์ร้อยละในครั้งนี้จะใช้จำานวนงานวิจัยที่นำา
มาวิเคราะห์เป็นฐานในการคำานวณ 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห์งานวิจัยใน
ประเทศ 
 1.1 ผลการวิเคราะห์ด้านเนื้อหาท่ีวิจัย 
สามารถจำาแนกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

  1.1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
กิจกรรม วิธีการ เทคนิค และรูปแบบการเรียน
รู้ร่วมกัน ร้อยละ 80 ของจำานวนงานวิจัยใน
ประเทศท่ีนำามาวเิคราะห ์ประกอบดว้ย 3 กลุม่ยอ่ย 
ได้แก่ การพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียน
ปกติ การพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 

  1.1.2 การวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของการเรียนรู้ร่วมกัน ร้อยละ 35 ของจำานวน
งานวิจัยในประเทศที่นำามาวิเคราะห์ ประกอบ
ด้วย 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ การศึกษาประสิทธิผลของ
การเรียนรู้ร่วมกันเชิงเปรียบเทียบ และการศึกษา

ประสิทธิผลของการเรียนรู้ร่วมกันโดยตรง การ
วิจัยลกัษณะน้ีมุง่ศกึษาประสทิธิผลเชงิคณุภาพโดย
ไม่ได้เปรียบเทียบกับรูปแบบการเรียนรู้แบบอื่น 

  1.1.3 การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน ร้อยละ 15 ของจำานวนงานวิจัยใน
ประเทศที่นำามาวิเคราะห์ 

  1.1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน ร้อยละ 5 ของ
จำานวนงานวิจัยในประเทศที่นำามาวิเคราะห์ 

 1.2 ผลการวิเคราะห์ด้านตัวแปรที่ศึกษา 
สามารถจำาแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

  1.2.1 ตัวแปรเชิงกระบวนการของ
การเรียนรู้ร่วมกัน ร้อยละ 43.75 ของจำานวน
ตัวแปรทั้งหมด ได้แก่ พฤติกรรมการเรียนรู้ร่วม
กัน กระบวนการทำางานร่วมกัน วิธีการเรียนรู้ร่วม
กัน การระบุผู้นำาการเรียนรู้ร่วมกัน อิทธิพลของ
ผูน้ำาการเรยีนรูร้ว่มกนั ปญัหาการบรหิารโครงการ
เรียนรู้ร่วมกัน และปัญหาและอุปสรรคของการ
เรียนรู้ร่วมกัน 

  1.2.2 ตัวแปรเชิงผลผลิตของการ
เรียนรู้ร่วมกัน ร้อยละ 56.25 ของจำานวนตัวแปร
ทั้งหมด ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา การแก้
ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์ ทักษะชีวิต การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การเห็นคุณค่าในตนเอง พฤติกรรม
การเข้าสังคม กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ เจตคติ
และความพึงพอใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 1.3 ผลการวิเคราะห์ด้านประชากรกลุ่ม
เป้าหมาย สามารถจำาแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

  1.3.1 การศึกษากลุ่มเป้าหมายใน
สถานศึกษา ร้อยละ 85 ของจำานวนงานวิจัยใน
ประเทศที่นำามาวิเคราะห์ ประกอบด้วย 4 กลุ่ม
ย่อย ได้แก่ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา เด็ก 
ออทิสติก และองค์กรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  1.3.2 การศึกษากลุ่มเป้าหมายนอก



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18 ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2553

สถานศึกษา ร้อยละ 15 ของจำานวนงานวิจัยใน
ประเทศทีน่ำามาวเิคราะห์ ประกอบด้วย เด็กเรร่อ่น 
พยาบาลวิชาชีพ และบุคคลในชุมชน 

  1.4 ผลการวิเคราะห์ด้านระเบียบวิธี
วจิยั สามารถจำาแนกได้เป็น 4 กลุม่ โดยเรียงลำาดับ
จากมากไปนอ้ยได ้ดังนี ้ระเบยีบวธีิวจัิยเชงิทดลอง
หรือกึ่งทดลอง รองลงมาคือการวิจัยและพัฒนา 
การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงสำารวจ 

 2. ผลการวิเคราะห์งานวิจัยต่างประเทศ 

  2.1 ผลการวเิคราะหด์า้นเนือ้หาทีว่จิยั 
สามารถจำาแนกได้เป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 

  2.1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
กิจกรรม วิธีการ เทคนิค และรูปแบบการเรียน
รู้ร่วมกัน ร้อยละ 43.87 ของจำานวนงานวิจัย 
ต่างประเทศท่ีนำามาวิเคราะห์ ประกอบด้วย 2 
กลุ่มย่อย ได้แก่ การพัฒนากิจกรรม วิธีการ 
เทคนิค และรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน โดย
อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอ่ืนๆ  
ได้แก่ การพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นฐาน (computer-supported/
computer-based) การพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน
ผา่นเวบ็ (web-based) การพฒันาการเรยีนรูร้ว่ม
กนัผา่นสารานกุรมออนไลน ์(Wikipedia) และการ
พัฒนาการเรยีนรูร้ว่มกนัโดยใชเ้ทคโนโลยอีืน่ๆ เชน่ 
สื่ออิเลคทรอนิกส์ (e-learning) การใช้โทรศัพท์
เคลื่อนที่ (mobile phone) และการประชุมทาง
ไกล (VDO conference) และการพฒันาการเรยีน
รูร้ว่มกนัโดยอาศยัธรรมชาตขิองการเรยีนรูร้ว่มกนั
ปกติ (ไม่ได้เน้นการใช้เทคโนโลยี) 

  2.1.2 การวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของการเรียนรู้ร่วมกัน งานวิจัยลักษณะนี้มุ่ง
ศึกษาคุณค่า คุณประโยชน์ และประสิทธิผลของ
การเรียนรู้ร่วมกัน ที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้และ
การบรรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของผู้เรียน  

ร้อยละ 17.42 ของจำานวนงานวิจัยต่างประเทศที่
นำามาวิเคราะห์ 

  2.1.3 การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรู้ ร่ วมกัน งานวิจัยลักษณะนี้มุ่ งศึกษา
กระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัทีเ่กดิขึน้ภายใตร้ปูแบบ
หรือบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน ร้อยละ 21.30 
ของจำานวนงานวิจัยต่างประเทศที่นำามาวิเคราะห์ 

  2.1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเรียนรู้ร่วมกัน 
งานวิจัยลักษณะนี้มุ่งเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ 
ร่วมกันแบบต่างๆ กับรูปแบบการเรียนรู้แบบอื่นๆ 
ร้อยละ 6.45 ของจำานวนงานวิจัยต่างประเทศที่
นำามาวิเคราะห์ 

  2.1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรภายใตก้ารเรยีนรูร้ว่ม
กัน งานวิจัยลักษณะนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์และ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรภายใต้บริบท
การเรียนรู้ร่วมกัน ร้อยละ 12.26 ของจำานวนงาน
วิจัยต่างประเทศที่นำามาวิเคราะห์ 

  2.1.6 การวิจัยเกี่ยวกับการประเมิน
การเรียนรู้ร่วมกัน งานวิจัยลักษณะนี้มุ่งพัฒนา
เครื่องมือวัดการเรียนรู้ร่วมกัน หรือศึกษามุมมอง 
ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการเรียนรู้ร่วมกัน ร้อยละ 
3.23 ของจำานวนงานวิจัยต่างประเทศที่นำามา
วิเคราะห์ 

  2.1.7 การวิจัยลักษณะอื่นๆ เป็นงาน
วิจัยเพื่อพัฒนาทักษะที่จำาเป็นสำาหรับผู้เรียนเพื่อ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน ร้อยละ 0.64 ของ
จำานวนงานวิจัยต่างประเทศที่นำามาวิเคราะห์ 

 2.2 ผลการวิเคราะห์ด้านตัวแปรที่ศึกษา 
สามารถจำาแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ตัวแปรเชิง
กระบวนการของการเรียนรู้ร่วมกัน ร้อยละ 77.27 
และตัวแปรเชิงผลผลิตของการเรียนรู้ร่วมกัน  
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ร้อยละ 22.73 ของจำานวนตัวแปรทั้งหมด 

 2.3 ผลการวิเคราะห์ด้านประชากรกลุ่ม
เปา้หมายในการวจิยั สามารถจำาแนกไดเ้ปน็ 4 กลุม่ 
ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน ร้อยละ 52.26 
นสิติและนกัศึกษา รอ้ยละ 29.68 เดก็บกพรอ่งทาง
สติปัญญา ร้อยละ 0.64 และกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ 
(ประชาชนทั่วไป นักศึกษาผู้ใหญ่ ครู วิชาชีพอื่นๆ 
เป็นต้น) ร้อยละ 17.42 ของจำานวนงานวิจัยต่าง
ประเทศที่นำามาวิเคราะห์ 

 2.4 ผลการวิเคราะห์ด้านระเบียบวิธีวิจัย 
สามารถจำาแนกได้เป็น 6 กลุ่ม โดยเรียงลำาดับจาก
มากไปน้อยได้ ดงันี ้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิทดลองหรอื
กึง่ทดลอง รองลงมาคือการวจัิยเชงิคุณภาพ/กรณี
ศึกษา การวิจัยและพัฒนา การวิจัยแบบผสานวิธี
และการวจิยัเชิงสำารวจจำานวนเทา่กัน และการวจิยั
เชิงปฏิบัติการ 

 3. ผลการสังเคราะห์ผลการวิจัยเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 

 จากการวเิคราะหผ์ลการวจิยัเกีย่วกบัการ
เรยีนรูร้ว่มกนั มผีลการวจิยัทีน่า่สนใจใน 2 ประเดน็ 
คอื ผลการวจิยัเกีย่วกบัการพฒันากจิกรรม เทคนคิ 
วิธีการ และรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน และ
ประสิทธิผลของการเรียนรู้ร่วมกัน ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
กิจกรรม เทคนิค วิธีการ และรูปแบบการเรียนรู้
ร่วมกัน 

  3.1.1 ผลการพฒันากจิกรรม เทคนคิ 
วธิกีาร และรปูแบบการเรยีนรูร้ว่มกนัในหอ้งเรยีน
ตามปกต ิ(ไมเ่นน้การใชน้วตักรรมทางเทคโนโลยี) 
พบว่าผลการวิจัยได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกันท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม
กับตวัแปรทีต่อ้งการพฒันา ผู้เรยีนมเีจตคตทิีด่ตีอ่
การเรยีนรู้ร่วมกนั และสง่ผลใหก้ลุม่เปา้หมายมผีล

สัมฤทธิ์สูงขึ้น 

  3.1.2 ผลการพฒันากจิกรรม เทคนิค 
วิธกีาร และรปูแบบการเรยีนรูร้ว่มกนับนเครอืขา่ย 
คอมพิวเตอร์ พบว่าได้รูปแบบการเรียนรู้ร่วม
กันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นช่องทางการ 
เรียนรู้ร่วมกันอย่างหลากหลายและกว้างขวาง
มากขึ้น มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และส่งผลต่อ
ผู้เรียนในทางบวก ในทางกลับกันก็มีข้อจำากัดที่
เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หลายประการ เช่น ข้อจำากัดด้าน 
การเข้าถึงเทคโนโลยี ด้านเวลา และด้านความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นต้น

 3.2 ผลการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
การเรียนรู้ร่วมกัน 

  3.2.1 ผลการศึกษาประสิทธิผล
ของการเรียนรู้ร่วมกันเชิงเปรียบเทียบ ผลการ
วิจัยบ่งชี้ว่าการเรียนรู้ร่วมกันส่งผลให้ผู้เรียนมีผล
สัมฤทธิ์สูงกว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบอื่นๆ แต่ก็มี
งานวิจัยหลายเรื่องที่ผลการวิจัยบ่งชี้ว่าการเรียนรู้
ร่วมกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนไม่แตกต่าง
กับรูปแบบการเรียนรู้แบบอื่นๆ หรือการเปรียบ
เทียบระหว่างการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (computer-supported) กับการ
เรียนรู้ร่วมกันแบบเผชิญหน้า (face-to-face) ก็
ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนว่าการเรียนรู้ร่วมกันแบบ
ใดส่งผลต่อผู้เรียนดีกว่า อย่างไรก็ตามผลการ
วิจัยบ่งชี้ว่ากลุ่มที่เรียนรู้ร่วมกันมีแนวโน้มที่จะมี
ความมั่นใจในการแก้ปัญหา มีความสุขในการทำา
กิจกรรม และมีเจตคติต่อการแข่งขันในทางบวก 

  3.2.2 ผลการศึกษาประสิทธิผล
ของการเรียนรู้ร่วมกันโดยตรง พบว่าผลการวิจัย
บ่งชี้ว่าการเรียนรู้ร่วมกันมีประสิทธิภาพ และมี
คุณค่า เช่น ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี ไม่
เคร่งเครียดในการเรียน มีความสนุกสนาน ทำาให้
ผู้เรียนกล้าคิด กล้าทำา และกล้าแสดงออก ผู้เรียน
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เกิดทักษะในการค้นคว้าข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงาน
และนำาเสนอชิ้นงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่ง
เสริมกระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล และ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น 

อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันท้ังในและต่างประเทศ 
มีประเด็นที่ควรนำามาอภิปรายอยู่ 4 ประเด็นดังนี้ 

 1. ประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาการวิจัยด้าน
การพัฒนากิจกรรม วิธีการ เทคนิค และรูปแบบ
การเรียนรู้ร่วมกัน จากผลการวิจัยท่ีพบว่าการ
พัฒนากิจกรรม วิธีการ เทคนิค และรูปแบบการ
เรียนรู้ร่วมกันในต่างประเทศ มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนบรรยากาศการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างหลากลาย เช่น มีการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์เป็นฐาน การพัฒนาการเรียนรู้ร่วม
กันผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเว็บ ผ่านสารานุกรม
ออนไลน์ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีอื่นๆ เช่น 
โทรศพัทเ์คลือ่นที ่การประชมุทางไกล และสือ่การ
เรียนรู้อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น แต่สำาหรับงานวิจัย
ในประเทศมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้อยมาก 
ท่ีปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องมาจากในต่างประเทศมี
ความอิม่ตวัในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ร่วมกันตามปกติ (ไม่เน้นการใช้เทคโนโลยี) จึง
แสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการสนองตอบความ
ตอ้งการเรยีนรูร้ว่มกนัผา่นเทคโนโลยทีีท่นัสมยั ซึง่
ในต่างประเทศมีความพร้อมท้ังด้านบุคลากรและ
เทคโนโลยีมากกว่าประเทศไทย ที่สำาคัญความ
สามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำาคัญ
ต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
แบบใหม่ๆ 

 2. ประเด็นเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา จาก

ผลการวิจัยที่พบว่าตัวแปรที่ศึกษาจำาแนกได้เป็น 
2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ตัวแปรเชิงกระบวนการของ
การเรียนรู้ร่วมกัน และตัวแปรเชิงผลผลิตของ 
การเรียนรู้ร่วมกัน และยังพบว่างานวิจัยในต่าง
ประเทศมีการศึกษาตัวแปรเชิงกระบวนการ  
(ร้อยละ 77.27) มากกว่าการศึกษาตัวแปรเชิง
ผลผลิต (ร้อยละ 22.73) แต่งานวิจัยในประเทศ
มีการศึกษาตัวแปรเชิงกระบวนการ (ร้อยละ 
43.75) น้อยกว่าการศึกษาตัวแปรเชิงผลผลิต 
(ร้อยละ 56.25) ที่ปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
ในบริบทของต่างประเทศได้พัฒนาองค์ความรู้
ด้านประสิทธิผลของการเรียนรู้ร่วมกันจนเป็นที่
ประจักษ์มากพอสมควร กล่าวคือเป็นที่ประจักษ์
ว่าการเรียนรู้ร่วมกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อรูปแบบการเรียนรู้  
สง่ผลให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ีด่ ีไมเ่ครง่เครยีดใน
การเรียน มีความสนุกสนาน ทำาให้ผู้เรียนกล้าคิด  
กล้าทำา และกล้าแสดงออก ผู้เรียนเกิดทักษะ
ในการค้นคว้าข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานและ 
นำาเสนอชิ้นงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริม
กระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล และช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ เป็นต้น จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำาให้
ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาตัวแปรเชิงกระบวนการเพิ่มขึ้น  
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกระบวนการของ 
การเรียนรู้ร่วมกัน แต่สำาหรับงานวิจัยในประเทศ
ยังมุ่งเน้นที่จะศึกษาตัวแปรเชิงผลผลิตมากกว่า
การศึกษาตัวแปรเชิงกระบวนการหรือการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ที่ปรากฏเช่นนี้อาจ 
เนื่องมาจากในบริบทของไทยยังไม่มีองค์ความ
รู้เกี่ยวกับประสิทธิผลของการเรียนรู้ร่วมกันที่
ชัดเจน กล่าวคือนักวิจัยยังมีความจำาเป็นที่จะต้อง
ศึกษาเพื่อตรวจสอบและยืนยันผลของการเรียนรู้
ร่วมกันที่ใช้ได้ดีในบริบทของต่างประเทศแล้วนั้น
ว่าจะใช้ได้ผลดีสำาหรับบริบทและวัฒนธรรมการ
เรยีนรูข้องไทยหรอืไม ่และมากน้อยเพยีงใดน่ันเอง 
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 3. ประเดน็เก่ียวกับระเบยีบวธิวีจัิย จากผล
การวจัิยท่ีพบวา่ระเบยีบวธิวีจิยัที่ใชใ้นตา่งประเทศ
มีความหลากหลายมากกว่างานวิจัยในประเทศ 
กลา่วคอืงานวจัิยในประเทศจะใชร้ะเบยีบวธิวีจิยั 4 
วธิ ีได้แก ่ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิทดลองหรอืกึง่ทดลอง 
การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา และการ
วิจัยเชิงสำารวจ นอกจากระเบียบวิธีวิจัยทั้ง 4 วิธีนี้
แลว้ งานวจัิยตา่งประเทศยงัใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัแบบ
กรณีศึกษา การวิจัยแบบผสานวิธี และการวิจัย
เชิงปฏิบัติการอีกด้วย และยังพบว่างานวิจัยต่าง 
ประเทศใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ/กรณีศึกษา  
(ร้อยละ 49) มากกว่างานวิจัยในประเทศ (ร้อย
ละ 10) ที่ปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องมาจากงานวิจัย 
ต่างประเทศที่นำามาวิเคราะห์ในครั้งนี้ ผู้วิจัย 
ส่วนใหญ่เป็นคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยและมี
การทำาวิจัยเป็นทีม นำามาซึ่งข้อได้เปรียบด้าน
ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญในการ
ทำาวิจัย ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำาไปสู่การเลือกใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยที่หลากหลาย และเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงลึกมากข้ึน ตรงข้ามกับงาน
วิจัยในประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์ของ
นิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่
ยังด้อยประสบการณ์ และความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในการทำาวจัิย และทีส่ำาคญัจดุมุ่งหมายของการทำา
วทิยานพินธร์ะดบัมหาบณัฑติมุง่ทีจ่ะเรยีนรูว้ธิกีาร 
แสวงหาความรู้มากกว่าการสร้างองค์ความรู้ 

 4. ประเด็นเกี่ยวกับผลการสังเคราะห์ผล
การวิจัย มีประเด็นการอภิปราย 2 ประเด็น ดังนี

 4.1 จากผลการสังเคราะห์งานวิจัยที่พบ
ว่ายังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของการเรียนรู้ร่วมกันว่าส่งผลต่อผู้เรียนดีกว่า
รูปแบบการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ หรือแม้แต่ระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (computer-based) กับการเรียนรู้ 
ร่วมกันแบบเผชิญหน้า (face-to face) ก็ยังไม่มี

ข้อสรุปที่ชัดเจนเช่นเดียวกัน กล่าวคือมีผลการ
วิจัยบ่งชี้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันส่ง
ผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่ารูปแบบการเรียน
รู้แบบอื่นๆ แต่ก็มีงานวิจัยหลายเรื่องที่ผลการวิจัย
บ่งชี้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนไม่แตกต่างกับรูปแบบการ
เรียนรู้แบบอื่นๆ ที่ปรากฏเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก
เหตุผลดังต่อไปนี้ 1) ผลการวิจัยขาดความเที่ยง
ตรงภายใน (internal validity) เนื่องมาจาก
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในการทำาวิจัย เช่น 
การออกแบบการวิจัยที่ไม่สามารถควบคุมตัวแปร
แทรกซ้อน (extraneous variable) ได้ดีพอ หรือ
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนและ
ไม่น่าเชื่อถือ เป็นต้น และ 2) บริบทของการวิจัย
แตกต่างกัน เช่น วัฒนธรรมการเรียนรู้ (learning 
culture) รปูแบบการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน (learning  
style) และศักยภาพในการเข้าถึงเทคโนโลยี 
เป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยในบริบทที่แตกต่างกันอาจ
ได้ข้อสรุปที่แตกต่างกัน 

 4.2 จากการวจิยัทีพ่บวา่การเรยีนรูร้ว่มกนั
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี ไม่เคร่งเครียด
ในการเรียน มีความสนุกสนาน ทำาให้ผู้เรียนกล้า
คิด กล้าทำา และกล้าแสดงออก ผู้เรียนเกิดทักษะ
ในการค้นคว้าข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานและนำา
เสนอชิ้นงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริม
กระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล และช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ ที่ปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการ
จัดกจิกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัเปน็รปูแบบการเรยีน
รูท้ีส่อดคลอ้งกบัแนวการปฏิรปูการศกึษา กลา่วคอื
เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้
เรยีนเกดิการเรยีนรูเ้ชงิบรูณาการ การเรยีนรูแ้บบ
องค์รวม การเรียนรู้ตามสภาพจริง และเป็นการ
เรียนรู้แบบมีความสุข และที่สำาคัญพันธนาการที่
เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนลดลง เช่น 
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ภาวะกดดนัจากการเรยีนเพือ่สอบแขง่ขนัเขา้ศกึษา
ต่อ และจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้เป็นไปเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนมากกว่าจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อการอื่น 
เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช ้

 1.1 ข้อเสนอแนะต่อคณาจารย์และครู
ผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรนำาผล
การวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้สำาหรับผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาก็ควรนำาสารสนเทศ
ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการ
กำาหนดนโยบายการพัฒนางานวิชาการของสถาน
ศึกษา 

 1.2 ข้อเสนอแนะสำาหรับอาจารย์ที่
ปรึกษา/อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ ควรนำาผล
การวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันไปเป็น
แนวทางในการกำาหนดปัญหาหรือหัวข้อการวิจัย 
และให้คำาแนะนำาแก่นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา ในประเด็นที่สำาคัญหรือประเด็นที่ยังมีการ
ศึกษาวิจัยน้อย 

 2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิจัย 

 2.1 ประเดน็การวิจยัทีย่งัมกีารศกึษาน้อย
ในประเทศไทยและควรค่าแก่การศึกษา เช่น การ
วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรม วิธีการ เทคนิค 
และรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันที่เน้นช่องทางการ
เรียนรู้ร่วมกันที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การประยกุตใ์ชก้บัเทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละการ
เรยีนรูผ้า่นระบบออนไลน ์และการพฒันาแนวทาง
การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียน 

 2.2 ตวัแปรทีศ่กึษาควรมคีวามหลากหลาย  
มีคุณค่า และน่าสนใจ และควรเน้นการศึกษา
ตัวแปรที่เป็นตัวแปรเชิงกระบวนการควบคู่กับ
ตัวแปรเชิงผลผลิต 

  2.3 ควรศึกษาวิจัยกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ
ประถมศกึษา เพือ่พฒันากระบวนการและแนวทาง
การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันตั้งแต่วัยเยาว์ 

  2.4 การเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัย ควร
มุ่งเน้นการศึกษาเชิงลึกด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คณุภาพ กรณศีกึษา และการวิจยัเชงิปฏิบตักิารให้
มาก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือและนำาไป
สูก่ารพฒันาหรอืแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม 
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ศักยภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Enrolment System Potential at Mahasarakham University 

สวัสดิ์ วิชระโภชน์,1 สังวาล ศิริ2 
Sawat Wicharapote,1 Sangwan Siri2 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของระบบการ
ลงทะเบียนเรียน ของนิสิตที่มีเพศ อายุ สังกัดคณะ กลุ่มคณะวิชา ชั้นปี ประสบการณ์ในการใช้บริการ
ระบบการลงทะเบยีนเรยีน และชว่งทีน่สิติลงทะเบยีนเรยีนเสรจ็สมบรูณแ์ตกตา่งกนั กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้น
การวิจัย ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 381 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
ศักยภาพของระบบการลงทะเบยีนเรยีน มหาวทิยาลยัมหาสารคาม สถติทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (independent samples) และ F-test (one-way ANOVA) 

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ำากว่า 20 ปี กำาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 มี
ประสบการณใ์นการใชบ้รกิารระบบการลงทะเบยีนเรยีนนอ้ยกว่า 1 ป ีและสามารถลงทะเบยีนเรยีนเสรจ็
สมบูรณ์ภายในช่วงที่ 1 ของการลงทะเบียนเรียน 

 2. นสิติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัศกัยภาพของระบบ
การลงทะเบียนเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นพบดังนี้ 

 2.1 นิสิตที่มีเพศ อายุ กลุ่มคณะวิชา และช่วงที่นิสิตลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์แตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของระบบการลงทะเบียนเรียนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 2.2 นิสิตที่มีสังกัดคณะและประสบการณ์ในการใช้บริการระบบการลงทะเบียนเรียนแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของระบบการลงทะเบียนเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพของระบบการ
ลงทะเบียนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

1, 2 พนักงานการศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1, 2 Educational Officer, Division of Registration and Evaluation, Mahasarakham University
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 2.3 นสิติทีม่ชีัน้ปแีตกตา่งกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัศกัยภาพของระบบการลงทะเบยีนเรยีนโดย
รวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพของระบบการลง
ทะเบียนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำาสำาคัญ: ศักยภาพ, ระบบการลงทะเบียนเรียน 

Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to examine enrolment behavior of undergraduate  
students at Mahasarakham University, and 2) to compare opinions concerning the  
enrolment system potential of students with differences in gender, age, attached faculty, 
group of faculties, year class, experience in using the enrolment system service, and phase 
in which the students had complete enrolments. The sample used in the study consisted 
of 381 Mahasarakham University undergraduate students, obtained using the stratified  
random sampling technique. The instrument used for collecting data was a questionnaire on  
enrolment system potential at Mahasarakham University. The statistics used for analyzing 
the data were mean, standard deviation, t-test (independent sample), and F-test (one-way 
ANOVA). 

 The results of the study were as follows: 

 1. Most of the sample were female, aged under 20 years, studying in the first year, 
had experience in using enrolment system services for less than 1 year, and could complete 
enrolments within phase 1 of enrolment. 

 2. Mahasarakham University undergraduate students showed their opinions  
concerning enrolment system potential as a whole and in each aspect at a high level. 

 The comparison about opinions revealed that: 

 2.1 The undergraduate students with differences in gender, age, group of faculties, 
and phase in which the students had complete enrolments did not have different opinions 
concerning enrolment system potential as a whole and in each aspect. 

 2.2 The undergraduate students with different attached faculties and experiences in 
using enrolment system service had different opinions concerning enrolment system potential 
as a whole at the .05 level of significance. Also, when each aspect was consisted, it was found 
that there were different opinions in the aspect of enrolment efficiency at the .05 level of 
significance. 
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 2.3 The undergraduate students with different class years did not have different 
opinions concerning enrolment system potential as a whole. However, when each aspect was 
consisted, it was found that there were different opinions in the aspect of enrolment system 
efficiency at the .05 level of significance. 

Keywords: potential, enrolment system 

บทนำา 
 ระบบการลงทะเบียนเรียนเป็นงานระบบ
ฐานข้อมูลทะเบียนนิสิต เพื่อรองรับงานบริการ
การศึกษาตั้งแต่เริ่มรับนิสิตเข้าศึกษาจนกระทั่ง
สำาเร็จการศึกษาเป็นวงจรต่อเนื่องกัน โดยมีองค์
ประกอบของฐานข้อมูลหลายระบบ ได้แก่ ระบบ
ฐานข้อมูลหลัก ระบบงานตารางสอน-ตารางสอบ 
ระบบงานลงทะเบียน ระบบงานการเงินนิสิต และ
ระบบงานประมวลผล (อรอนงค ์เมฆพรรณโอภาส 
และคณะ, 2547: 10, อ้างอิงมาจาก Advance  
Vision System, 2542) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนและเริ่มให้
นิสิตลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2542 เป็นต้น
มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนิสิตสามารถลงทะเบียน
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมโยงกับระบบ
อินเทอร์เน็ตได้ท่ัวประเทศที่ http://reg.msu.
ac.th ซึ่งรายละเอียดข้ันตอนการลงทะเบียน 
วิชาเรียนมีดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ขั้นตอนที่ 2 นิสิตบันทึกข้อมูลการลง
ทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การลงทะเบียนเรียนช่วงก่อน
เปิดภาคเรียน ช่วงที่ 2 การลงทะเบียนเรียนช่วง
เปิดภาคเรียน และช่วงที่ 3 การลงทะเบียนเรียน
และการชำาระค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำาหนด 

 ขั้นตอนที่ 3 การชำาระเงินค่าลงทะเบียน

เรียน 

 ปี การศึกษา 2550 มหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ขั้นตอน และ
วิธีการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรีเป็นระบบการจอง
รายวิชา นิสิตต้องดำาเนินการลงทะเบียนเรียนตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดไว้ในปฏิทินการ
ศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 นิสิตทำาการลงทะเบียนจอง
ที่นั่งเรียนในรายวิชาต่างๆ ซึ่งรายวิชาที่ ได้ลง
ทะเบยีนจองไวแ้ลว้จะปรากฏอยู่ในรายการเมนจูอง
รายวิชา 

 ขัน้ตอนที ่2 นิสติชำาระเงนิคา่หน่วยกติและ
คา่ธรรมเนียมการศกึษาให้ครบตามจำานวนรายวิชา
ที่จองที่นั่งเรียนไว้ภายในระยะเวลา 5 วัน จึงจะ
ถอืว่านิสติไดร้บัการยนืยนัสทิธ์ิทีน่ั่งเรยีนในรายวิชา 
นัน้ๆ ทัง้นีต้อ้งอยู่ในลำาดบัการจองและจำานวนทีเ่ปดิ
รับในแต่ละกลุ่มเรียน หากลำาดับการจองไม่ได้อยู่
ในจำานวนทีเ่ปดิรบัหรอืในแตล่ะกลุม่เรยีนรบัจำานวน
นิสิตเต็มแล้ว ทำาให้นิสิตไม่สามารถชำาระเงินค่า
หน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา หมายถึง 
นิสิตยังไม่มีที่นั่งเรียนในรายวิชานั้นแต่ยังอยู่ใน
สถานะกลุม่ผูจ้อง หรอืยกเลกิการจองรายวิชาน้ันๆ 

 ขัน้ตอนที ่3 เมือ่ลำาดบัการจองของนิสติได้
เลือ่นมาอยู่ในลำาดบัและจำานวนทีเ่ปดิรบัของแตล่ะ
กลุ่มเรียนแล้ว นิสิตจะต้องดำาเนินการชำาระเงินค่า
หนว่ยกติและคา่ธรรมเนยีมการศกึษาภายในระยะ
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เวลา 5 วนั จงึจะถอืวา่นสิติไดร้บัการยนืยนัสทิธิ์ใน
ที่นั่งเรียนในรายวิชานั้นๆ 

 ขั้นตอนที่ 4 ในกรณีที่จำานวนที่นั่งเรียนใน
กลุ่มเรียนของรายวิชานั้นๆ เต็ม นิสิตสามารถจอง
ทีน่ัง่เรยีนในกลุม่เรยีนอ่ืนของรายวชิาเดียวกันหรือ
ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาอืน่ๆ แทนได ้ทัง้นีต้อ้งเปน็
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยได้กำาหนดเปิดสอนในภาค
การศึกษานั้นๆ โดยนิสิตจะต้องดำาเนินการยกเลิก
รายการจองรายวิชาที่ไม่ต้องการออก 

 ขั้นตอนที่ 5 สำาหรับนิสิตที่ทำาการลง
ทะเบียนเรียนจองรายวิชาแล้วแต่ไม่สามารถชำาระ
เงินได้นั้น เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนเสร็จสิ้นทัน
ตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา ให้
นิสิตติดต่องานกองทุน กองกิจการนิสิต ขอกู้ยืม
เงนิฉกุเฉนิเพือ่ชำาระค่าหนว่ยกิตและค่าธรรมเนยีม
การศึกษาก่อน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการ
รับสมัครนิสิตเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้กู้ยืมเงิน
กองทุนเงินฉุกเฉิน 

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้
เปลี่ยนระบบการลงทะเบียนเรียนจากการจอง
รายวชิาเรยีนมาเปน็ระบบเดิม คือลงทะเบยีนเรยีน
รายวชิาผา่นระบบจะไดท้ีน่ัง่เรยีนโดยอตัโนมตัหิาก
รายวิชาดังกล่าวมีที่นั่งเรียนเพียงพอ และสามารถ
ชำาระเงินตามระยะเวลาที่กำาหนดเพื่อสนองความ
ตอ้งการของนสิติใหม้คีวามพงึพอใจมากยิง่ขึน้ จาก
การปรบัเปลีย่นระบบการลงทะเบยีนเรยีนดงักลา่ว
สง่ผลใหนิ้สติมคีวามเข้าใจเก่ียวกับการลงทะเบยีน
เรียนคลาดเคลื่อน ซึ่งมีผลกระทบต่อพฤติกรรม
การลงทะเบียนเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
พฤติกรรมการลงทะเบียนเรียนและศักยภาพใน
การให้บริการของระบบลงทะเบียนเรียนสำาหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับกองทะเบียนและประมวล

ผลในการพิจารณาพัฒนาระบบ ขั้นตอน และวิธี
การในการลงทะเบียนเรียนให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทะเบียน
เรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยว
กับศักยภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน ของ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่มีเพศ อายุ สังกัดคณะ กลุ่มคณะวิชา ชั้นปี  
ประสบการณ์ ในการใช้ บริ ก ารระบบการ 
ลงทะเบียนเรียน และช่วงที่นิสิตลงทะเบียนเรียน
เสร็จสมบูรณ์แตกต่างกัน 

สมมติฐานของการวิจัย 
 นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่มีเพศ อายุ สังกัดคณะ กลุ่มคณะ
วิชา ชัน้ป ีประสบการณใ์นการใชบ้รกิารระบบการ
ลงทะเบียนเรียน และช่วงที่นิสิตลงทะเบียนเรียน
เสร็จสมบูรณ์แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ศักยภาพของระบบการลงทะเบียนเรียนแตกต่าง
กัน 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่
กำาลังศึกษาอยู่ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 
จำานวน 40,164 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตจำานวน 
381 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified 
random sampling) 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย เ ป็ น
แบบสอบถาม มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .38 ถึง 
.92 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98 
แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของนิสิต 
จำานวน 6 ขอ้ มลีกัษณะเปน็แบบตรวจสอบรายการ 
(checklist) โดยครอบคลุมเพศ อายุ สังกัดคณะ 
ชั้นปี ประสบการณ์ในการใช้บริการระบบการลง
ทะเบยีนเรยีน และชว่งทีน่สิติลงทะเบยีนเรยีนเสรจ็
สมบูรณ์ 

 ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ศักยภาพของระบบการลงทะเบยีนเรยีน มลีกัษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 
ระดับ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านประสิทธิภาพ
ของระบบการลงทะเบยีนเรยีน จำานวน 32 ขอ้ ดา้น
ทัศนคติต่อระบบการลงทะเบียนเรียน จำานวน 10 
ข้อ และด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทะเบียนเรียน 
จำานวน 32 ข้อ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนิสิต ใช้การ
หาค่าความถี่และร้อยละ 

 2. วิ เคราะห์ความคิดเ ห็นเ ก่ียวกับ
ประสิทธิภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน 
ทัศนคติต่อระบบการลงทะเบียนเรียน และปัจจัย
ที่เอื้อต่อการลงทะเบียนเรียน โดยการหาค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน 
ทัศนคติต่อระบบการลงทะเบียนเรียน และปัจจัย
ที่เอื้อต่อการลงทะเบียนเรียน จำาแนกตามเพศ 
อายุ สังกัดคณะ กลุ่มวิชา ชั้นปี ประสบการณ์ใน
การใช้บริการระบบการลงทะเบียนเรียน และช่วง
ที่นิสิตลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ โดยการหา

คา่ท ี(t-test, independent samples) และ F-test 
(one-way ANOVA) 

ผลการวิจัย
 1. กลุ่มตั วอย่ างส่ วนใหญ่ เป็น เพศ
หญิง มีอายุต่ำากว่า 20 ปี สังกัดคณะการบัญชี
และการจัดการ กลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ กำาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 มี
ประสบการณ์ในการใช้บริการระบบการลง
ทะเบียนเรียนน้อยกว่า 1 ปี และสามารถลง
ทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ในช่วงที่ 1 ของการลง
ทะเบียนเรียน 

 2. นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ
ของระบบการลงทะเบียนเรียน โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ
ของระบบการลงทะเบียนเรียน เช่น เข้าสู่ระบบ
ได้โดยใช้รหัสประจำาตัวนิสิตและรหัสผ่าน ตรวจ
สอบตารางเรียนของตนเอง ออกจากระบบเมื่อ
เลิกใช้งานได้ เป็นต้น ด้านทัศนคติต่อระบบการ
ลงทะเบียนเรียน เช่น ระบบการลงทะเบียนเรียน
ทำาให้การบริการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ 
การเข้าใช้ระบบการลงทะเบียนเรียนทำาให้นิสิต
สามารถเรยีนรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการเรยีน
การสอนมากยิง่ขึน้ ระบบการลงทะเบยีนเรยีนเปน็
ประโยชน์ต่อการบริการของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
และด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทะเบียนเรียน เช่น 
นิสิตสามารถดูตารางเรียน กำาหนดการสอบ ผล
การศึกษา และข้อมูลทางการศึกษา จากระบบ
การลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้
นิสิตได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการลงทะเบียน
เรียน มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นิสิตได้ศึกษาหา
ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
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 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ศักยภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน ของนิสิต 
ที่มีเพศ อายุ สังกัดคณะ กลุ่มคณะวิชา ชั้นปี  
ประสบการณ์ ในการใช้ บริ ก ารระบบการ 
ลงทะเบียนเรียน และช่วงที่นิสิตลงทะเบียนเรียน
เสร็จสมบูรณ์แตกต่างกัน ปรากฏดังนี้ 

 2.1 นสิติทีม่เีพศ อาย ุกลุม่คณะวชิา และ
ช่วงที่นิสิตลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์แตกต่าง
กัน มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัศกัยภาพของระบบการ
ลงทะเบียนเรียนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน 

 2.2 นิสิตที่มีสังกัดคณะแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของระบบการลง
ทะเบยีนเรยีนโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น
พบว่ามีความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพของระบบ
การลงทะเบียนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้ 

  2 .2 .1 นิสิตคณะศึกษาศาสตร์  
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะการบัญชีและการ
จัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และคณะ 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีความคิดเห็น 
ด้านประสิทธิภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน
มากกว่านิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง 
และนฤมิตศิลป์ คณะเทคโนโลยี และคณะ
แพทยศาสตร์ 

  2.2.2 นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ และ
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีความคิด
เห็นด้านประสิทธิภาพของระบบการลงทะเบียน
เรียนมากกว่านิสิตคณะเทคโนโลยี และคณะ
แพทยศาสตร์ 

 2.3 นิสิตที่มีประสบการณ์ในการใช้
บริการระบบการลงทะเบียนเรียนแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของระบบการ
ลงทะเบียนเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่ามีความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพ
ของระบบการลงทะเบียนเรียนแตกต่างกัน โดย
นิสิตที่มีประสบการณ์ในการใช้บริการระบบการ
ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 1 ปี และ 1 - 2 ปี มี
ความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพของระบบการลง
ทะเบยีนเรยีนมากกว่านิสติทีม่ปีระสบการณใ์นการ
ใช้บริการระบบการลงทะเบียนเรียน 3 - 4 ปี 

 2.4 นิสิตที่มีชั้นปีแตกต่างกัน มีความคิด
เห็นเกี่ยวกับศักยภาพของระบบการลงทะเบียน
เรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่ามีความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพ
ของระบบการลงทะเบียนเรียนแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนิสิตที่
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 มีความคิดเห็น
ด้านประสิทธิภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน
มากกว่านิสิตที่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 

อภิปรายผล 
 1. พฤติกรรมการลงทะเบียนเรียนของ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พบว่านิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์
ภายในช่วงที่ 1 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา 
เน่ืองจากมหาวิทยาลยัไดก้ำาหนดใหก้ารลงทะเบยีน
เรียน แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การลง
ทะเบียนเรียนช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ช่วงที่ 2 การ
ลงทะเบียนเรียนช่วงเปิดภาคเรียน และช่วงที่ 3 
การลงทะเบียนเรียนและการชำาระค่าลงทะเบียน
เรยีนชา้กว่ากำาหนด โดยประกาศใหน้สิติทราบลว่ง
หน้า ปัจจัยที่สนับสนุนให้นิสิตลงทะเบียนเรียนได้
เสร็จสิ้นในช่วงที่ 1 เนื่องจากมหาวิทยาลัยกำาหนด
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ให้นิสิตระดับปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 30 หน่วยกิต 
แต่จำานวนห้องเรียนและรายวิชาที่เปิดสอนไม่
สามารถรองรับนิสิตได้ทั้งหมดในแต่ละภาคการ
ศึกษา ทำาให้นิสิตต้องรีบลงทะเบียนเรียนให้ได้ที่
นัง่เรียนในแตล่ะรายวชิา อีกทัง้นสิติสว่นใหญกู้่ยืม
เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ของรัฐบาล ซึ่งสามารถยืนยันผลการลงทะเบียน
เรียนเสมือนชำาระเงินเรียบร้อยแล้ว และประการ
สำาคัญคือการลงทะเบียนเรียนในช่วงที่1 ไม่เสีย
ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนช้า จำานวน 300 บาท 
จงึสง่ผลใหนิ้สติสว่นใหญส่ามารถลงทะเบยีนเรยีน
ได้เสร็จสมบูรณ์ในช่วงของการลงทะเบียนเรียน 
ช่วงที่ 1 

 2. นิสิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับศักยภาพ
ของระบบการลงทะเบยีนเรยีนโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนและส่ง
เสริมให้นิสิตใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอน รวมถึงการลงทะเบียนเรียนในทุกภาค
การศกึษา ซึง่เปน็ระบบปฏบิตักิารทีม่ปีระสทิธภิาพ
และสามารถรองรับการบริการจากการเข้าใช้
ระบบสำาหรับนิสิตจำานวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของอัจฉรา บรรจง (2549: 59-61) 
ได้วิจัยศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเจ้าหน้าที่สรรพากรในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 
เจ้าหน้า ท่ีสรรพากรมีความคิดเห็นเ ก่ียวกับ
ศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ 
ปฏบิตังิานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคลอ้ง
กับผลการวิจั ยของจุฬาลักษณ์  มาตรแก้ว 
(2552: 145-150) ได้วิจัยความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะองค์กรกับประสิทธิผลการประยุกต์
ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของธุรกิจเทคโนโลยี
และการสื่อสารในประเทศไทย พบว่าผู้ประกอบ
การธรุกจิมคีวามคดิเห็นเก่ียวกับการมีประสทิธผิล
การประยุกต์ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก 

 อภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

 นิสิตมีความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพ
ของระบบการลงทะเบียนเรียนอยู่ในระดับมาก 
เน่ืองจากระบบการลงทะเบียนเรียนเป็นระบบ
ปฏิบัติการที่มีข้อมูลประกอบหรือข้อมูลที่จำาเป็น
สำาหรับการลงทะเบียนเรียน ทำาให้นิสิตส่วนใหญ่
สามารถลงทะเบียนเรียนเสร็จสิ้นภายในช่วงที่ 1 
ก่อนเปิดภาคการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำาหนด 
และได้เรียนในรายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน  
เวลาเรียน และสถานที่เรียนที่ต้องการ นิสิต
มีทัศนคติต่อระบบการลงทะเบียนเรียนอยู่ ใน
ระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่าระบบการ 
ลงทะเบยีนเรยีนทำาใหก้ารบรกิารของมหาวิทยาลยั
มีประสิทธิภาพ การเข้าใช้ระบบการลงทะเบียน
เรียนทำาให้นิสิตสามารถเรียนรู้ เข้าใจการจัดการ
เรยีนการสอนมากยิง่ขึน้ และระบบการลงทะเบยีน
เรยีนเปน็ประโยชน์ตอ่การบรกิารของมหาวิทยาลยั 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกิตติ ภักดีวัฒนะกุล 
(2547: 6) ที่สรุปว่าการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้ในองค์กรจะช่วยเพิ่มผลผลิตและเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการทำางาน อกีทัง้ยงัชว่ยลดตน้ทนุ
ในการผลิตให้กับองค์กร 

 นสิติมคีวามคดิเหน็ดา้นปจัจยัทีเ่อือ้ตอ่การ
ลงทะเบียนเรียนอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากนิสิต
สามารถตรวจสอบตารางเรียน กำาหนดการสอบ 
ผลการศึกษา และข้อมูลทางการศึกษาจากระบบ
การลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้
นิสติใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัในการลงทะเบยีนเรยีน
และค้นหาข้อมูลการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอ
แนะของวสันต์ อติศัพท์ และคณะ (2548: 
640) ที่ได้เสนอให้สถานศึกษาจัดสิ่งอำานวยความ
สะดวกให้แก่คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาเพื่อ
เปน็การสนบัสนนุการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทาง 
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การศึกษา 

 2.1 นิสิตที่มีกลุ่มคณะวิชาแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของระบบการลง
ทะเบียนเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัย
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย โดยพบว่า
นิสิตกลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะ 
การบัญชีและการจัดการ คณะการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง 
และนฤมิตศิลป์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์) นิสิตกลุ่มคณะวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะ
วิทยาการสารสนเทศ และคณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์) และนิสิตกลุ่มคณะวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะพยาบาลศาสตร์ คณะ
เภสชัศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์คณะสาธารณสขุ
ศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตว
ศาสตร)์ มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัศกัยภาพของระบบ
การลงทะเบยีนเรียนไม่แตกตา่งกัน เนือ่งจากนสิติ
ในแต่ละกลุ่มคณะวิชาคาดหวังต่อศักยภาพของ
ระบบการลงทะเบยีนเรยีนและมีประสบการณก์าร
รับบริการในระดับที่ไม่แตกต่างกัน 

 2.2 นิสิตที่มีสังกัดคณะแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของระบบการ
ลงทะเบียนเรียนโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยเป็น
ไปตามสมมติฐานของการวิจัย โดยพบว่านิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะ
การบัญชีและการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
สาธารณสขุศาสตร ์วทิยาลยัการเมอืงการปกครอง 
และคณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มคีวาม
คดิเหน็ดา้นประสทิธิภาพของระบบการลงทะเบยีน

เรียนมากกว่านิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ คณะเทคโนโลยี และ
คณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ยังพบว่านิสิตคณะ
วิทยาศาสตร ์คณะพยาบาลศาสตร ์คณะวิทยาการ
สารสนเทศ และคณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม มคีวามคดิเหน็ดา้นประสทิธภิาพของระบบ
การลงทะเบียนเรียนมากกว่านิสิตคณะเทคโนโลยี 
และคณะแพทยศาสตร์ เนื่องจากมหาวิทยาลัย
มหาสารคามมีคณะที่จัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี จำานวน 18 คณะ จึงมีหลากหลาย
หลักสูตรหลากหลายสาขาวิชาซึ่งแต่ละสาขาวิชา
มีแนวคิดและเนื้อหาที่แตกต่างกัน ทำาให้นิสิตมี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน และเนื่องจากนิสิตคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ 
คณะเทคโนโลยี และคณะแพทยศาสตร์ มีความ
คาดหวังในระดับสูงต่อการบริหารจัดการเกี่ยว
กับการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
เช่น ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของ
นิสิตได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งคณะเทคโนโลยีและ
คณะแพทยศาสตร์ตั้งอยู่เขตพื้นที่ในเมืองซึ่งห่าง
จากศูนย์การบริหารงานเขตพื้นที่ขามเรียง เป็น
ผลให้นิสิตไม่สะดวกในการเข้ารับคำาปรึกษาหรือ
ติดต่อประสานงานกับฝ่ายวิชาการ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของอารีย์ มยังพงษ์ (2552: 31) ได้
วิจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร พบว่าสาเหตุของความแตกต่าง
ของสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พฒันาการเรยีนรูด้า้นความรูร้ะหว่างนกัศกึษาตา่ง
คณะเนื่องจากหลักสูตรการเรียนที่แตกต่างกัน 

 2.3 นสิติทีม่ปีระสบการณใ์นการใชบ้รกิาร
ระบบการลงทะเบียนเรียนแตกต่างกันมีความคิด
เห็นเกี่ยวกับศักยภาพของระบบการลงทะเบียน
เรียนด้านประสิทธิภาพของระบบการลงทะเบียน
เรยีนแตกตา่งกนั อยา่งมนียัสำาคญัทีร่ะดบั .05 ผล
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การวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย โดย
นิสิตที่มีประสบการณ์ในการใช้บริการระบบการ
ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 1 ปี และ 1 - 2 ปี มี
ความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพของระบบการลง
ทะเบียนเรียนมากกว่านิสิตที่มีประสบการณ์ใน
การใช้บริการระบบการลงทะเบียนเรียน 3 - 4 ปี 
เนื่องจากนิสิตที่มีประสบการณ์ในการใช้บริการ
ระบบการลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 1 ปี และ 1 
- 2 เป็นกลุ่มที่ใช้ระบบการลงทะเบียนเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบ ทำาให้มี
ความมั่นใจและไม่สับสนในการใช้ระบบ 

 2.4 นิสิตที่มีชั้นปีแตกต่างกันมีความคิด
เห็นเกี่ยวกับศักยภาพของระบบการลงทะเบียน
เรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่เป็นไป
ตามสมมตฐิานของการวจิยั เนือ่งจากนสิติบางสว่น
อาจไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองและบางส่วน
เปน็นสิติใหมจ่งึสง่ผลให้ไม่มีความแตกตา่งในภาพ
รวม แตเ่มือ่พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่นสิติชัน้ปทีี ่
1 และชั้นปีที่ 2 มีความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพ
ของระบบการลงทะเบียนเรียนมากกว่านิสิตชั้น
ปี 3 อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 เนื่องจากนิสิต
ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เป็นกลุ่มที่ใช้ระบบการลง
ทะเบยีนเรยีนที่ไมม่กีารเปลีย่นแปลงบอ่ยครัง้ และ
ระบบมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบท่ีนิสิตชั้นปีท่ี 
3 เคยใช้ซึ่งอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบ
การลงทะเบียนเรียนบ่อยครั้ง อีกทั้งนิสิตชั้นปีที่ 3 
อาจคาดหวังต่อระบบการลงทะเบียนเรียนที่ต้อง
สามารถใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพมากกวา่เดมิ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ในการนำาผลการวิจัยไปใช้ 

 1.1 ควรสนับสนุนและหาแนวทางในการ
พัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนให้มีความพร้อม

หรือมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับการ 
ลงทะ เ บี ย น เ รี ย น ในแต่ ล ะ ช่ ว ง ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ 1 ของ
การลงทะเบียนเรียน 

 1.2 ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
ให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจในการลงทะเบียน
เรียนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตชั้นปีที่ 1 
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีจำานวนมากที่สุด 

 1.3 ควรส่งเสริมหรือแนะนำาเกี่ยวกับ
ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนและข้อมูลรายวิชา
ต่างๆ สำาหรับนิสิตสังกัดคณะแพทยศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น 

 1.4 ควรมชีอ่งทางในการแลกเปลีย่นหรอื
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนสำาหรับ
นิสิตชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับผล 
กระทบจากการปรับเปล่ียนระบบการลงทะเบียน
เรียน เพื่อให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

 1.5 ควรพัฒนาระบบการลงทะเบียน
เรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น เช่น การ
ตรวจสอบจำานวนผูส้ำาเรจ็การศกึษาของแตล่ะคณะ 
สาขาวิชา และปีการศึกษา ข้อมูลการตอบคำาถาม
ของกองทะเบยีนและประมวลผล การพมิพค์ำารอ้ง
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อความสะดวกสำาหรับ
นิสิตในการใช้บริการ 

 1.6 ควรหาแนวทางในการให้คำาปรึกษา
หรือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกรณีนิสิตมีปัญหา
จากการลงทะเบียนเรียน ให้สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ด้วยตนเองโดยไม่ขัดต่อระเบียบหรือข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

 1.7 กองคลังและพัสดุควรเพิ่มช่องทาง
หรือหาแนวทางบริการนิสิตในการชำาระเงินค่า
ธรรมเนยีมและคา่หนว่ยกติ ใหม้ปีระสทิธภิาพและ
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นิสิตมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 

 1.8 สำานักคอมพิวเตอร์ควรหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่าย สถานที่ 
จำานวนและคุณภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
อำานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเรียนของ
นิสิตให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 1.9 อาจารย์ที่ปรึกษาควรเพิ่มช่องทางใน
การพบนิสิต ให้คำาปรึกษา และแนะนำาก่อนการลง
ทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 

 1.10 นิสิตควรนำาข้อมูลสารสนเทศที่จัด
เกบ็และประมวลผลจากระบบการลงทะเบยีนเรยีน
ไปปรบัใชใ้หม้ากขึน้ เพือ่ประโยชนใ์นการเรยีนและ
พัฒนาตนเอง 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรทำาการวิจยัเปรยีบเทยีบศกัยภาพ
ของระบบการลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  โดยศึ กษ ากลุ่ มตั ว อย่ า งที่
ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา คือ ปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตร ปริญญาโท และปริญญาเอก 

 2.2 ควรทำาการวิจยัเปรยีบเทยีบศกัยภาพ
ของระบบการลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยศึกษาจากกลุ่มผู้รับบริการ
หรือกลุ่มผู้ใช้ระบบ คือ นิสิต เจ้าหน้าที่ อาจารย์ 
ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้รับบริการอื่นๆ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ตอ่การพฒันาระบบการลงทะเบยีนเรยีน
ของมหาวิทยาลยัมหาสารคามใหม้ศีกัยภาพของใน
การให้บริการมากยิ่งขึ้น 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
กลุม่สาระวทิยาศาสตร ์เรือ่งแรงและการเคลือ่นท่ี ระหว่างการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
Comparisons of Learning Achievement, Analytical Thinking  
Abilities, and Scientific Attitudes of Matthayomsueksa 1 
Students in the Science Learning Strand Entitled Force 
and Motion between Organization of 7E Inquiry Learning  
Activities and Organization of Problem-based Learning  
Activities 
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Chaloemphon Tammueangpak,1 Chowwalit Chookhampaeng,2 
Prasart Nuangchalerm3

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ 7 ขั้น และแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 แบบ 
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 แบบ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ  
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ 
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2 แบบ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จำานวน 2 ห้องเรียน ห้องละ 30 คน โดยการสุ่มแบบ 
กลุม่ (cluster random sampling) นกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปทีี ่1/1 จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหา 
ความรู ้7 ขัน้ และนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่1/4 จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐาน เครือ่งมอื 
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ 
4) แบบวดัเจตคตเิชงิวทิยาศาสตร ์สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ร้อยละ การทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (dependent samples และ independent samples) 

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน มีค่าเท่ากับ 87.04/84.83 และ 84.79/81.58 ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.8194 และ 
0.7940 ตามลำาดับ 

 2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และแบบใช้
ปญัหาเป็นฐาน มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความสามารถในการคดิวิเคราะห ์และเจตคตเิชงิวิทยาศาสตร ์ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างจากนักเรียนที่
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

คำาสำาคัญ: การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น, การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน, ผลสัมฤทธิ์ทาง 
  การเรียน, ความสามารถในการคิดวิเคราะห์, เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ 

Abstract 
 This study aimed: 1) to develop plans for organization of 7E inquiry learning  
activities and problem-based learning activities in the science learning strand entitled 
force and motion with a required efficiency of 75/75, and to find out effectiveness indices 
of 2 plans, 2) to compare learning achievement, analytical thinking abilities, and scientific  
attitudes of the students who learned using 2 organization of learning activities between  
before learning and after learning, and 3) to compare learning achievement, analytical thinking 
abilities, and scientific attitudes of students between 2 learning activities. The sample used  
in the study consisted of 2 classrooms of Matthayomsueksa 1, 30 students each, attending  
Ban Khai Witthaya School, Amphoe Mueang, Chaiyaphum province, obtained using the  
cluster random sampling technique. Matthayomsueksa 1/1 students learned using the  
organization of 7E inquiry learning activities, and Matthayomsueksa 1/4 students learned  
using the organization of problem-based learning activities. The instruments used in the  
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study were: 1) plans for organization of 7E inquiry learning activities and problem-based 
learning activities, 2) an achievement test, 3) a test of analytical thinking ability, and 4) an 
inventory on scientific attitude. The statistics used for analyzing the data were mean, standard 
deviation, percentage, and the statistic used for testing hypothesis was t-test (independent 
samples). 

 The results of the study were as follows: 

 1. The efficiencies of the plans for organization of 7E inquiry learning activities and 
problem-based learning activities were 87.04/84.83 and 84.79/81.58, the effectiveness indices 
were 0.8194 and 0.7940 respectively. 

 2. The students who learned using organization of 7E inquiry learning activities and 
those who learned using organization of problem-based learning activities had higher learning 
achievement, more analytical thinking abilities, and more positive scientific attitudes after 
learning than before learning at the .01 level of significance. 

 3. The students who learned using organization of 7E inquiry learning activities did 
not have different learning achievement, analytical thinking abilities, and scientific attitudes 
from those who learned using organization of problem-based learning activities. 

Keywords: 7E inquiry learning, problem-based learning, learning achievement, analytical  
  thinking ability, scientific attitude 

บทนำา 
 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
มีปัญหาทั้งด้านครู นักเรียน และวิธีการสอน 
ทำาให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ได้ไม่
มากพอ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้อง
ให้นักเรียนได้มีส่วนในการสร้างความรู้ ปรับปรุง 
ความรู้ตลอดจนแก้ไขเปลี่ยนแปลงความรู้ที่มีอยู่
แลว้ พรอ้มกบัใหน้กัเรียนได้ใชค้วามคิด ปรับเปล่ียน 
ความคิด ตลอดจนสร้างแนวความคิดใหม่เพิ่มขึ้น 
(ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2545: 5) 

 การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
(7E inquiry learning) ประกอบด้วยขั้นตรวจ

สอบความรู้เดิม (elicitation phase) ขั้นเร้า
ความสนใจ (engagement phase) ขั้นสำารวจและ 
ค้นหา (exploration phase) ขั้นอธิบาย  
(explanation phase) ขั้นขยายความคิด  
(expansion phase/elaboration phase) ขั้น
ประเมนิผล (evaluation phase) และขัน้นำาความรู ้
ไปใช้ (extension phase) รูปแบบการสอนเน้น
การถ่ายโอนการเรียนรู้และให้ความสำาคัญกับการ
ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน นักเรียนจะ
สร้างความรู้จากพื้นความรู้เดิมที่มี ทำาให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความหมายและไม่เกิดแนวความคิด 
ที่ผิดพลาด (Bransford & Cocking, 2000: 131-
154) นอกจากนี้ยังเน้นให้นักเรียนสามารถนำา 
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ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจำาวันได้ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
เน้นให้นักเรียนเป็นผู้ควบคุมหรือนำาตนเองในการ
ทำากิจกรรม (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2545: 138-141) 
ทำาใหน้กัเรยีนมคีวามก้าวหนา้ในการเรยีนรูเ้พิม่ข้ึน
ร้อยละ 73 (ทิพาพร พลสามารถ, 2547: 85) 

 การ เ รี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหา เ ป็นฐาน  
(problem-based learning) เป็นการเรียนรู้ที่
เน้นใหน้กัเรยีนเรยีนรูด้ว้ยการลงมอืทำาดว้ยตนเอง 
(learning by doing) สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ (constructivism)  
ทำาให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และเป็นวิธีที่สามารถจูงใจให้นักเรียน
สนใจเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 กำาหนดปัญหา ขั้นที่ 2 ทำาความเข้าใจกับ
ปัญหา ขั้นที่ 3 ดำาเนินการศึกษาค้นคว้า ขั้นที่ 4 
สงัเคราะหค์วามรู้ ข้ันที ่5 สรปุและประเมินคา่ของ
คำาตอบ และขั้นที่ 6 นำาเสนอและประเมินผลงาน 
วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐาน 
ได้แก่ แฟ้มงานการเรียนรู้ (learning portfolio)  
บันทึกการเรียนรู้ (learning log) การประเมิน 
ตนเอง (self assessment) ข้อมูลย้อนกลับจาก 
เพื่อน (peer feedback) การประเมินผลรวบยอด 
(overall evaluation) (พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์,  
2544: 123-128) ทำาให้นักเรียนมีความก้าวหน้า 
ในการเรียนรู้ เ พ่ิมข้ึนร้อยละ 71.41 (พิทักษ์  
สวนด,ี ประสาท เนอืงเฉลมิ และนริาศ จันทรจิตร, 
2550: 71) 

 ผู้วิจัยจึงสนใจการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิด
วเิคราะห ์และเจตคตเิชงิวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และแบบใช้
ปญัหาเปน็ฐาน ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 75/75 
และเพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 แบบ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ 
เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่เรียนด้วย
การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ัง้ 2 แบบ ระหว่างกอ่น
เรียนและหลังเรียน 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ
เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 2 แบบ 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และ
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และ
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ แตกต่างกัน 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านค่าย
วิทยา อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จำานวน 131 คน 
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จาก 4 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 
จำานวนห้องละ 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(cluster random sampling) ซึ่งนักเรียนมีความ
สามารถใกล้เคียงกัน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สบืเสาะหาความรู ้7 ขัน้ และแบบใชป้ญัหาเปน็ฐาน 

แบบละ 10 แผน 

 2. แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ มีค่า
อำานาจจำาแนกตั้งแต่ .22 ถึง .91 ค่าความยากง่าย
ตั้งแต่ .21 ถึง .76 และค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ
เท่ากับ .80 

 3. แบบทดสอบความสามารถในการคดิ
วเิคราะห ์ชนดิเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จำานวน 30 ขอ้ 
มีค่าความยากระหว่าง .35 ถึง .75 อำานาจจำาแนก
ระหว่าง .30 ถึง .90 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
.91 

 4. แบบวัดเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
จำานวน 40 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ 
.319 ถึง .829 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
.99 

 วิธีดำาเนินการวิจัย 

 1. ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) ทั้ง 2 
กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบทดสอบความสามารถในการคดิวเิคราะห ์และ
แบบวัดเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ 

 2. ดำาเนนิการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1/4 จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ชั้นละ 20 ชั่วโมง 

 3. ทดสอบหลังเรียน (post-test) ทั้ง 
2 กลุ่ม เมื่อสิ้นสุดการเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบความ
สามารถในการคดิวิเคราะห ์และแบบวัดเจตคตเิชงิ
วิทยาศาสตร์ ชุดเดิม 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 แบบ โดยหาค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 

 2. วิ เคราะห์ดั ชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 แบบ โดยใช้
สูตรคำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล 

 3. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติ
เชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 แบบ ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่าที (t-test  
dependent) 

  4. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติ
เชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 2 แบบ โดยการทดสอบค่าที 
(t-test independent) 

ผลการวิจัย 
 1. ประสิ ทธิ ภ าพของแผนการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น  
และแบบใช้ ปัญหา เป็ น ฐ าน  มี ค่ า เ ท่ า กั บ 
87.04/84.83 และ 84.79/81.58 และดัชนี
ประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ 0.8194 และ 0.7940 
ตามลำาดับ 

 2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้ง 2 แบบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติเชิง
วทิยาศาสตร์ หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอย่างมีนยั
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 2 แบบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน 

อภิปรายผล 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
87.10/84.83 หมายความว่าคะแนนเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการเรียนคิดเป็นร้อยละ 87.10 และ
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคิดเป็นร้อยละ 84.83 แสดงว่าแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
75/75 ที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้วิจัยได้พัฒนาแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการสร้าง
อยา่งเป็นระบบ และมีวธิกีารทีเ่หมาะสมเริม่ตัง้แต่
การเรียบเรียงหน่วยการเรียนรู้ การศึกษาเอกสาร
หลักสูตรและคู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์หน่วย
การเรียนรู้ และได้ผ่านการกลั่นกรองตรวจสอบ
แก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญก่อนนำาไปทดลองใช้ อีก
ประการหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัย
ได้สนทนา ซักถาม ตั้งคำาถามเพื่อเป็นการตรวจ
สอบความรู้เดิม เร้าความสนใจด้วยวิดีทัศน์ คลิป 
สัน้ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนือ้หา นกัเรยีนศกึษาใบความรู ้
และปฏิบัติตามใบงาน วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล  
สรุปและนำาเสนอสิ่งที่วิ เคราะห์ ยกตัวอย่าง
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำาวัน มีการประเมินผล 
และนำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ อีกทั้งกิจกรรม
การเรียนรู้เน้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด
จากกิจกรรมที่ร่วมกันปฏิบัติเป็นกลุ่ม ร่วมกันแก้
ปัญหาเพ่ือหาคำาตอบที่อยากรู้ สืบค้นข้อมูลด้วย

ตนเอง ค้นหาคำาตอบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ทำางานเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบ เน้นการพัฒนา
ความสามารถในการแกป้ญัหาดว้ยการฝกึให้ศกึษา
ค้นคว้าหาความรู้ (สุวิทย์ มูลคำา, 2546: 136) 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุพัตรา วงศ์ษา 
(2549: 76) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
เรยีนแบบสบืเสาะหาความรู ้พบว่าแผนการจดัการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.21/81.37 

 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปญัหาเปน็ฐานมปีระสทิธิภาพเทา่กบั 84.79/81.58 
หมายความว่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการ
เรียนคิดเป็นร้อยละ 84.79 และคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคดิเปน็รอ้ยละ 
81.58 แสดงว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 75/75 ทีต่ัง้ไว้ เน่ืองจากผู้
วิจยัไดพ้ฒันาแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่ง
เป็นระบบ นักเรียนได้ศึกษาปัญหาที่ตนเองสนใจ
แล้วร่วมกันเสนอแนวทางแก้ปัญหา ศึกษาราย
ละเอยีดของปญัหาในดา้นตา่งๆ มกีารอภปิรายกนั
ในกลุ่ม สังเกต สาธิต ทดลอง สร้างแบบจำาลอง 
วิเคราะห์ข้อมูล 

 ลงข้อสรุป กำาหนดแนวทางแก้ปัญหา ทำา
ใบงาน ประเมินค่าของคำาตอบหรือวิธีแก้ปัญหา
ที่ได้ นำาเสนอผลงานต่อสาธารณะ เป็นการใช้ตัว
ปัญหาเป็นสาระหลักสำาหรับเรียนรู้ทักษะการแก้
ปัญหา ปัญหาจะเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ที่นำาไป
สู่การเกิดคำาถามที่ไม่มีคำาตอบ ซึ่งชี้นำาให้นักเรียน
ไปสืบค้นต่อไป (พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์, 2544: 
42) ทำาให้นักเรียนได้สร้างความรู้ใหม่จากการใช้
ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในโลกแหง่ความเปน็จรงิเปน็บรบิท
ของการเรียนรู้ เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และ
คิดแก้ปัญหา นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน
รู้ เกิดการเรียนรู้จากกลุ่มนักเรียนที่มีขนาดเล็ก
โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ซึ่ง
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นักเรียนแก้ไขปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ 
ด้วยตนเอง (มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2545: 11-
17) สอดคล้องกับผลการวิจัยของพิทักษ์ สวนดี, 
ประสาท เนืองเฉลิม และนิราศ จันทรจิตร (2550: 
71) ไดศึ้กษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูร้ะหวา่ง
การเรียนรู้แบบซิปปาและการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เปน็ฐาน พบวา่แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา
เป็นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.08/82.01 

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กจิกรรมการเรียนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้7 ข้ัน มี
คา่เทา่กบั 0.8194 แสดงวา่นกัเรยีนมคีวามกา้วหนา้
ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 81.94 เนื่องจากการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการสอนที่เน้นการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยการฝึก
ปฏิบัติทำากิจกรรมต่างๆ นักเรียนค้นคว้าหาความ
รู้จากใบความรู้ ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต และจาก
การทดลอง 

 แปลผลข้อมูล สรุป จนค้นพบความรู้หรือ
แนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง โดยครูตั้ง
คำาถามประเภทกระตุ้นให้นักเรียนใช้ความคิดหา
วิธีแก้ปัญหาเองได้ และสามารถนำาการแก้ปัญหา
นั้นมาใช้ในชีวิตประจำาวัน ผู้วิจัยได้จัดให้นักเรียน
ดูภาพหรือวิดีทัศน์ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหา นำาเสนอ
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำาวัน พูดคุย ทบทวน
เนื้อหา ทำาการทดลอง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล สรุปผล นำาเสนอผล ประเมินผลการปฏิบัติ
งานและกิจกรรมต่างๆ การนำาความรู้ไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำาวัน รูปแบบการสอนเน้นการถ่าย
โอนการเรียนรู้และให้ความสำาคัญกับการตรวจ
สอบความรู้เดิมของนักเรียน ทำาให้ครูได้ค้นพบว่า
นกัเรยีนจะตอ้งเรยีนรูอ้ะไรกอ่นทีจ่ะเรยีนในเนือ้หา
นัน้ๆ นกัเรยีนจะสรา้งความรูจ้ากพืน้ความรูเ้ดมิทีม่ ี
ทำาใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมายและไมเ่กดิ
แนวความคิดที่ผิดพลาด (Bransford & Cocking,  

2000: 131-154) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ทิพาพร พลสามารถ (2547: 85) ได้พัฒนาแผน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชา ว31101 
เรื่องบรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7300 

 ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีค่าเท่ากับ 
0.7940 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 79.40 เนื่องจากนักเรียนได้
ร่วมกันนำาเสนอปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจำาวัน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยว
กับปัญหานั้น รวมทั้งกำาหนดวิธีการแก้ปัญหา 
จากนั้นนักเรียนทำาการศึกษาปัญหาทั้งด้านบวก
และด้านลบ ศึกษาสาเหตุต่างๆ ของปัญหา สรุป
ประเด็นของปัญหา นำาไปสู่การศึกษาค้นคว้าด้วย
การรวบรวมข้อมูลแนวทางแก้ปัญหาจากปัญหา
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทำาการทดลองปฏิบัติ 
วิเคราะห์และสรุปผลเป็นความรู้ใหม่ ประเมินค่า
ของคำาตอบหรอืวิธกีารแกป้ญัหาทีค่น้พบ นำาเสนอ
ด้วยรูปแบบหลากหลาย เช่น แฟ้มงาน ป้ายนิเทศ 
นิทรรศการ การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานสามารถกระตุ้นให้นักเรียนสืบค้นหาคำาตอบ
จากแหลง่เรยีนรูต้า่งๆ รวมทัง้การทดสอบ ทดลอง
เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และสามารถสร้างองค์
ความรู้ใหม่ได้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม หน้าที่ของ
กลุ่มจะระดมความคิดและแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะ
สม มีการกำาหนดเป้าหมายและระยะเวลาที่จะ
ดำาเนินการค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือ
ค้นหาคำาตอบได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับผล
การวิจัยของพิทักษ์ สวนดี, ประสาท เนืองเฉลิม 
และนิราศ จันทรจิตร (2550: 71) พบว่าแผนการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐานชัน้มธัยมศกึษา
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ปีที่ 3 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7141 

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการคิด
วเิคราะห ์และเจตคตเิชงิวทิยาศาสตร ์หลงัเรยีนสงู
กวา่กอ่นเรยีน อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 
ผลการวจิยัเปน็ไปตามสมมตฐิานของการวจัิยข้อ 1 
เนือ่งจากนกัเรยีนมกีารทบทวนความรูเ้ดมิจากการ
ดูวิดีทัศน์ ภาพ โปสเตอร์ การสาธิต การซักถาม 
มีการทดลองอยา่งงา่ยเพือ่เรา้ความสนใจ นกัเรยีน
แบ่งกลุ่ม 5-6 คน ร่วมกันศึกษาข้อมูล ทำาการ
ทดลองแล้วบันทึกผล นำาผลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุป 
อธิบายปรากฏการณ์ในชีวิตประจำาวัน ประเมิน
ผลการทำากิจกรรมทุกขั้นตอน นำาความรู้ที่ได้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจำาวนั (ประสาท เนอืงเฉลมิ, 
2550: 25-27) 

 นักเรียนที่ เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ผล
การวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ 1 
เน่ืองจากสามารถกระตุ้นให้นักเรียนสืบค้นหาคำา
ตอบจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งการทดสอบ 
ทดลองเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาตามสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และสามารถสร้างองค์
ความรู้ใหม่ได้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ดำาเนินการ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย  
เชน่ สาธิต ทดลอง มกีารคน้ควา้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ร่วมกัน อภิปรายผลและสังเคราะห์ความรู้ที่ได้มา 
นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง  
และประเมินผลงาน นำาข้อมูลที่ได้มาจัดระบบ 
องค์ความรู้และนำาเสนอเป็นผลงานในรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย (สำานักมาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรู้, 2550: 6-8) 

 4. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิด 
วิเคราะห ์และเจตคตเิชงิวิทยาศาสตร ์ไมแ่ตกตา่ง 
จากนักเรียนที่ เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยไม่เป็น
ไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ 2 เนื่องจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 แบบ มีขั้นตอนที่ 
คล้ายคลึงกัน มีการระดมความคิด เสนอแนว
ความคิดต่างๆ ร่วมกัน มีการเร้าความสนใจจาก
วิดีทัศน์ ภาพปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ รอบ
ตัว การสาธิต การทดลองอย่างง่าย นักเรียน
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ใบความรู้ อินเทอร์เน็ต 
ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แปลผล 
ทำาการสังเคราะห์ความรู้เชื่อมโยงกับความรู้เดิม 
ประเมินผล สรุปองค์ความรู้ที่ได้มา นำาเสนอผล
งานในรูปแบบต่างๆ สามารถนำาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม เน้นขั้นตอน
การทำากิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้สร้างความรู้เชิง
ปฏิบัติการ ทำาให้นักเรียนมีความสามารถในการ
สร้างและทดสอบแนวความคิดหรือข้อสรุปได้ด้วย
ตนเอง (Lawson, 2001: 8) นอกจากนี้ยังเน้นให้
นักเรียนจำาแนก แยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใด
สิง่หนึง่ออกเปน็สว่นๆ เพือ่คน้หาว่ามอีงคป์ระกอบ
ยอ่ยๆ อะไรบา้ง ทำามาจากอะไร ประกอบขึน้มาได้
อย่างไร และมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร 
(สุวิทย์ มูลคำา, 2547: 9) การเน้นให้นักเรียนทำา
กิจกรรมและใช้เหตุผลทำาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ
เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรทำาการวิจัยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และแบบใช้
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ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับเทคนิคการสอนอื่นๆ และ
ศึกษาตวัแปรอืน่ๆ เพิม่เตมิ เชน่ ความคงทนในการ
เรยีนรู ้ความพงึพอใจในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา เป็นต้น 

 2. ควรมกีารพฒันาแผนการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และแบบ
ใชป้ญัหาเปน็ฐานในรายวิชาอืน่ๆ ในระดบัชัน้ตา่งๆ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างชุดฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องน้ำาและ
อากาศ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐานของนกัเรยีนหลงัเรยีนกบักอ่นเรยีน กลุม่ตวัอยา่ง คอื นักเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2552 
จำานวน 43 คน ได้จากการสุ่มห้องเรียน (cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบ
ด้วยชุดฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ร้อยละ และการทดสอบค่าที (t-test dependent samples) 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพ 89.07/87.22  
2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำาสำาคัญ: ชุดฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
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Abstract
 The purposes of this research were: 1) to develop science project learning packages 
entitle water and air with a required efficiency of 80/80, and 2) to compare the learning 
achievement and basic science process skills before and after learning via the learning  
packages. The samples were 43 students from room 3/7 at Anuban Maha Sarakham Elementary  
School, Amphoe Mueang, Maha Sarakham province in 2009 academic year, randomized 
by cluster random sampling. The research tools were learning package, achievement test, 
and basic science process skills test. The collected data were analyzed by mean, standard  
deviation, percentage, and t-test (dependent samples). 

 The research findings revealed that: 1) the efficiency of learning package was 
89.07/87.22. 2) The students’ achievement and basic science process skills after learning via 
the learning packages was significantly higher than that before using the learning packages 
at the level of 0.05. 

Keywords: science project learning package, basic science process skill 

บทนำา 
 วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานสำาคัญในการ
ดำาเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต เพราะวทิยาศาสตรเ์ปน็กระบวนการพฒันา
ทักษะกระบวนการคิดของมนุษย์ ที่รู้จักนำาความ
รู้มาพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ทำาให้มนุษย์มีชีวิตที่
สะดวกสบายและมัน่คงในชวีติ ซึง่เปา้หมายสำาคญั
ในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์คือการพัฒนา
ความสามารถในการคิดให้เกิดกับผู้เรียนเป็น
สำาคัญ (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2545: 98, อ้างอิงมา
จาก Abraham, 1994; Renner & Marek, 1990) 
ซ่ึงจะชว่ยใหผู้เ้รยีนแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบและมี
ประสทิธิภาพ โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ในการค้นคว้าหาความรู้ สามารถตัดสินใจโดยใช้
ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจ
สอบได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2546: 1-2) และเป็นทักษะทาง
ปัญญาท่ีจำาเป็นสำาหรับการเรียนรู้มโนทัศน์และ

หลักการ ช่วยให้การลงข้อสรุปแบบอุปนัยมีความ
เที่ยงตรงถูกต้องเชื่อถือได้ (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 
2545: 2, อ้างอิงมาจาก Finley, 1983: 154) มิติ
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่ง
เป็นสังคมแห่งความรู้ ทุกคนจึงจำาเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546: 1) 
ประกอบกบัคณุภาพการศกึษาไทยมมีาตรฐานคอ่น
ข้างต่ำา เด็กและเยาวชนไทยยังไม่ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ความสามารถทางวิชาการยัง
ไม่ได้มาตรฐาน ขาดการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เช่น การใฝ่รู้ใฝ่เรียน การคิดวิเคราะห์ 
และ ใชเ้หตผุลในการแกป้ญัหา เปน็ตน้ (สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546: 33) 

 ชุดฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เป็น
ชุดการเรียนการสอนที่นักเรียนเป็นผู้ริเริ่ม และ
เลือกเรื่องที่จะปฏิบัติและศึกษาด้วยตนเอง เพื่อ
หาคำาตอบของปัญหาหรือข้อสงสัยตามความถนัด



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 44 ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2553

และความสนใจของนกัเรยีนตามขัน้ตอนการศกึษา
อยา่งมรีะบบ โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
ซึ่งมี 6 ขั้นตอน คือ การคิดและเลือกหัวข้อเรื่อง
หรือปัญหาที่จะทำาโครงงาน การวางแผนการจัด
ทำาโครงงาน การลงมือทำาโครงงาน การบันทึกผล
การทดลอง การอภิปรายและข้อเสนอแนะ และ
การเขียนรายงานโครงงาน (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544: 10) เพื่อ
ใหน้กัเรยีนเกดิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ขั้นพ้ืนฐาน 8 ทักษะ ได้แก่ การสังเกต การวัด 
การจำาแนกประเภท การคำานวณหรอืการใชต้วัเลข 
การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และ
สเปสกับเวลา การจัดกระทำาและสื่อความหมาย
ข้อมูล การลงความคิดเห็นจากข้อมูล และการ
พยากรณ์ (วรรณทิพา รอดแรงค้า และพิมพ์พันธ์  
เดชะคุปต์, 2542: 3-6) การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ท่ีดีจะ ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่การตั้งโจทย์
หรือหวัขอ้คำาถาม การคน้ควา้ การออกแบบวธิกีาร
ทดลอง การเก็บข้อมูล การเขียนรายงาน การจัด
นิทรรศการ รวมทั้งการอภิปรายปากเปล่าเพื่อนำา
เสนอ นักเรียนได้แสดงถึงความรู้ ความเข้าใจใน
สิง่ท่ีตนทำา (สมาคมวทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย, 
2544: 12) นอกจากนี้ยังสามารถสามารถพัฒนา
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนได้ (นัทวัล แต่งงาม, 2551: 95) 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องน้ำาและ
อากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนส่วนมากไม่
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ขาดวิธีคิด
ที่เป็นเหตุเป็นผล ขาดการคิดสร้างสรรค์ การคิด
วเิคราะหว์จิารณ ์สง่ผลให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนักเรียนต่ำา (โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม, 
2549: 7-9) ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล
มหาสารคาม ที่พบว่ามาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
มีวิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ไม่บรรลุเป้าหมาย สิ่งที่
ควรพฒันา คอื นกัเรยีนควรไดร้บัการพฒันาความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
อยา่งมวิีจารณญาณ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์และคดิ
ไตร่ตรอง ควรให้ครูและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการ
ศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
(สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2549: 28-43) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสร้างชุด
ฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่ อสร้ างชุดฝึกกิ จกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร ์เรือ่งน้ำาและอากาศ ทีม่ปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนหลังเรียนกับ
ก่อนเรียน 

สมมติฐานของการวิจัย 
 นักเรียนที่ เรียนด้วยชุดฝึกกิจกรรม 
โครงงานวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐาน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
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ปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อำาเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม ปกีารศกึษา 2552 จำานวน 337 
คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3/7 จำานวน 43 คน ได้จากการสุ่มห้องเรียน 
(cluster random sampling) 

 เครื่องมือในการวิจัย 
 1. ชดุฝกึกจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตร ์
เรื่อง น้ำาและอากาศ จำานวน 11 ชุด 

 2. แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ชนิดปรนัยเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มี
ค่าอำานาจจำาแนกระหวา่ง .36-.97 และคา่ความเชือ่
มั่นเท่ากับ .75 

 3. แบบทดสอบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ชนิดปรนัยเลือกตอบ 3 ตัวเลือก 
จำานวน 30 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนกระหวา่ง .24-.84 
และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .81 

 การดำาเนินการวิจัย 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) ด้วย
แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอ่นและแบบ
ทดสอบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์โดยใช้
เวลานอกเวลาเรียน 

 2. ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เป็นเวลา 11 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 
รวม 22 ชั่วโมง 

 3. เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ครบตามที่กำาหนด ให้นักเรียนทดสอบหลังเรียน 
(post-test) ด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบทดสอบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบ
ก่อนเรียน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของชุดฝึก
กจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตร ์โดยการหาคา่เฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 

 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและ 
หลังเรียน โดยการทดสอบค่าที (t-test แบบ  
dependent sample) 

ผลการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกกิจกรรม 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 89.07/87.22 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

อภิปรายผล 
 1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกกิจกรรม 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องน้ำาและอากาศ ที่
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 89.07/87.22 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้ง ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตร
และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการสร้างชุดฝึก
กิจกรรมอย่างมีระบบ มีขั้นตอน ได้ผ่านการตรวจ
สอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงชุดกิจกรรมใน
ด้านความถูกต้องของภาษา ความเหมาะสมของ
ชุดกิจกรรม เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม และ
นำาไปทดลองใช้และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ก่อน
นำาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 
2537: 123) จึงส่งผลให้ชุดฝึกกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตรม์ปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑท์ีก่ำาหนด
ไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของนัทวัล แต่งงาม 
(2551: 95) ได้สร้างชุดกิจกรรมฝึกทำาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 พบว่าชุดกิจกรรมฝึกทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
มีประสิทธิภาพ 86.81/84.62 
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 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 เปน็ไปตามสมมตฐิานของการวจิยั 
ทัง้นีเ้น่ืองจากชดุฝกึกจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์
ท่ีสรา้งขึน้ มกีจิกรรมทีส่ามารถชว่ยใหน้กัเรยีนเกดิ
การเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฎิบัติจริงที่ใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือ
ในการแสวงหาความรู้ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544: 2) เพราะ
โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเริ่ม
จากปัญหาทีน่กัเรยีนใหค้วามสนใจและคดิเองอาจ
เปน็กลุม่หรอืเป็นรายบคุคล แลว้แกป้ญัหาโดยการ
ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาคำาตอบของปัญหา 
โดยมคีรเูปน็ผูใ้หค้ำาปรกึษาแนะนำาชว่ยเหลอืในดา้น
ต่างๆ จนสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ (พิสมัย มิ่งฉาย, 
2544: 5) และชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
ทำาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ทำาให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนสงูขึน้ ชว่ยสง่เสรมิใหจ้ดุมุง่หมายของ
หลักสูตร การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สัมฤทธิ์
ผลโดยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น (ธีระชัย ปูรณโชติ, 2531: 
3) สอดคล้องกับผลการวิจัยของสิริลักษณ์ 

สายเพชร (2550: 65) ได้ศกึษาผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูง
กวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรยีน หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัย ทั้งน้ีเป็นเพราะชุดฝึกกิจกรรมโครง
งานวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นมีกิจกรรมการเรียน
รู้จากการปฏิบัติจริงโดยการสืบเสาะหาความรู้ 
การทดลอง การแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ 

นกัเรยีนไดฝ้กึทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และทักษะในการแสวงหาความรู้ มีความสามารถ
ในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของกระบวนการแก้
ปัญหาไปใช้ในการแก้ปัญหาอ่ืน ซึ่งเป็นการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2544: 3) นอกจากน้ีนักเรียนได้ใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ทำาใหนั้กเรยีนประสบผลในการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวาม
สุข (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, 2540: 1) สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของนัทวัล แต่งงาม (2551: 95) พบว่า
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้ 

 1.1 การจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยชดุฝกึ
กิจกรรมโครงงานวิทยาสตร์ ควรเพิ่มเวลาในการ
จัดกิจกรรมแต่ละชุด เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
อย่างเต็มที่ 

 1.2 ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด
หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้แก้ปัญหาที่
นักเรียนสนใจ และมีความมุ่งมั่นในการแสวงหา
คำาตอบ 

 1.3 ควรขยายผลการวิจัยนำาไปใช้สอนใน
ระดับชั้นต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กไทย 

 1.4 การทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ อาจ
ดัดแปลงวัสดุอุปกรณ์โดยการใช้วัสดุท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 

 2.1 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการสอน
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วิทยาศาสตร์ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยชุดฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์กับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่นๆ 

 2.2 ควรมีการวิจัยพฤติกรรมการเรียน
ของกลุ่มทดลองเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการ
เรยีนรูโ้ดยใชช้ดุฝกึกจิกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ์
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรเพื่อ
พัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำาบล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ดูแล
เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำาบล จังหวัดมหาสารคาม จำานวน 13 คน จากการเลือก
แบบเจาะจง (purposive sampling) ทำาการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) แบบ one group 
pretest-posttest design เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูล 2) ชุดฝึกอบรมวิทยากร  
3) แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) 4) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อชุดฝึกอบรม 5) แบบทดสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ และ 6) แบบประเมินการฝึกอบรม ประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมตามแบบ CIPP model  
ของสตฟัเฟลิบมี (Stufflebeam) วเิคราะหข์อ้มลูโดยการวเิคราะหเ์นือ้หา หาคา่ IOC คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน 
มาตรฐาน ร้อยละ และค่าที (dependent t-test) 

 ผลการวิจัยพบดังนี้ 

 1. การประเมินสภาวะแวดล้อม (context evaluation: C) พบว่าวัตถุประสงค์ของการฝึก
อบรมคอืเพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูแ้ละทกัษะตลอดจนเจตคตทิีด่ีในการเปน็วิทยากร อกีทัง้ไดแ้ลกเปลีย่น 
ทัศนคติซึ่งกันและกัน ผู้เข้าอบรมมาจากผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำาบล  

1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวชิาวิจัยและพัฒนาหลกัสตูร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 
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มปีระสบการณใ์นการดแูลเดก็ไมต่่ำากวา่ 5 ป ีสำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 
ระยะเวลาของการฝึกอบรมที่เหมาะสมคือ 4 วันทำาการ จำานวน 13 คนต่อรุ่น การจัดการฝึกอบรมจัด  
ณ ห้องประชุมในเขตพื้นที่ อบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 8 หัวข้อเรื่อง คือ 1) การหาความจำาเป็น
ในการฝึกอบรม 2) การเตรียมโครงการฝึกอบรม 3) การจัดทำาแผนการสอนของวิทยากร 4) เทคนิค 
การฝึกอบรม 5) การพัฒนาบุคลิกภาพของวิทยากร 6) สื่อ/อุปกรณ์ในการฝึกอบรม 7) การจัดสภาพ
แวดล้อมในการฝึกอบรม และ 8) การประเมินผลการฝึกอบรม 

 2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (input evaluation: I) พบว่าความสอดคล้องระหว่างหัวข้อการ
ฝกึอบรมกบัวตัถปุระสงค ์และความสอดคลอ้งระหวา่งวัตถปุระสงคก์บัแบบทดสอบ มดีชันีความสอดคลอ้ง
โดยรวมของทั้งสองรายการเท่ากับ 0.75 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อชุดฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อนำาชุดฝึกอบรมไปทดลองใช้ (try out) กับผู้ดูแลเด็กจำานวน 15 คน พบว่าชุดฝึกอบรมมี
ประสิทธิภาพ 85.57/84.44 

 3. การประเมินกระบวนการ (process evaluation: P) เมื่อใช้ชุดฝึกอบรมกับกลุ่มตัวอย่าง
จำานวน 13 คน พบว่าชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 86.85/85.64 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  
การเปรียบเทียบคะแนนก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อน 
การเข้าฝึกอบรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
การจัดฝึกอบรม พบว่าโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

 4. การประเมินผลผลิต (product evaluation: P) เมื่อประเมินการจัดฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กโดย
กลุม่ตวัอยา่ง พบวา่การสอนท้ังด้านทฤษฎแีละปฏบิติัโดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมือ่สอบถามความคดิเหน็ของ
ผู้ดูแลเด็กที่มีต่อการจัดฝึกอบรม พบว่าโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

คำาสำาคัญ: หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากร, วิทยากร, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

Abstract 
 The aims of this research were to develop a training curriculum and to assess the 
efficiency of the training curriculum for trainers to develop the personnel of early childhood  
development centers in sub-district administration organizations. The sample subjects 
selected by the purposive random sampling technique were 13 child care takers of early 
childhood development centers in sub-district administration organizations, Maha Sarakham 
province. One group pretest-posttest design was used for the experimental research. The 
research instruments were: 1) a data-recording form, 2) a training package for trainers,  
3) an IOC assessment form, 4) a questionnaire on training package, 5) an achievement test, 
and 6) a training assessment form. Training curriculum was assessed through CIPP model of  
Stufflebeam. The data analysis consisted of content analysis, and assessment of IOC. The 
research statistics were mean, standard deviation, percentage, and dependent t-test. 
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 Results of the research were as follows: 

 1. Context evaluation (C): The findings indicated that the objectives of the training 
course were to provide trainers with knowledge, professional skill, and a positive attitude to 
being a trainer including sharing idea. The trainees were child care takers who have worked 
for early childhood development centers in sub-district administration organization at least 
for 5 years. The trainees were held the bachelor’s degree in Early Childhood Education. The 
suitable training period was 4 days for 13 trainees a time at the meeting hall in community. 
Eight topics should be provided to trainees focusing on both the theoretical and practical parts. 
The training topics were: 1) the importance of training, 2) preparation of training project,  
3) preparation of lesson plan for trainers, 4) training techniques, 5) personality development 
of trainers, 6) training materials, 7) training environmental management, and 8) training  
evaluation. 

 2. Input evaluation (I): The findings indicated that the IOC index of the training  
topics and objectives, the objectives and the test was .75, those both high of IOC. The  
average opinion of the experts towards the training package was very high. The training  
package was tried out on 15 child care takers. The finding indicated that the efficiency value 
of the training package was 85.57/84.44%. 

 3. Process evaluation (P): The training package was used on 13 sample subjects. The 
findings indicated that the efficiency value of the training package was 86.85/85.64, which 
was higher than the standardized criteria (80/80). In addition, the finding indicated that the 
average score of the posttest of the trainees was significantly higher than that of the pre-test 
score at the .05 level. The average opinion of the trainees towards the training curriculum 
was very high. 

 4. Product evaluation (P): Regarding the supervision of the trainers, it revealed that 
the average score of theoretical part and practical part of the trainers was high. Moreover, 
the findings indicated that the average opinion of child care takers towards the training  
curriculum was very high. 

Keywords: training curriculum for trainers, trainers, early childhood development center 



Journal of Education, Mahasarakham University 51 Volume 4 Number 4 October-December 2010

บทนำา 
 เด็กปฐมวยัเปน็วยัทีม่คีวามสำาคญั เปน็ตน้
ทุนทางสังคมที่มีค่ามากที่สุด ซึ่งการอบรมปลูกฝัง 
สร้างเสริมพัฒนาการทุกด้านให้แก่เด็กปฐมวัย
ได้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพในช่วงอายุนี้จะเป็น
รากฐานที่ดีที่จะให้เด็กได้เจริญเติบโตเป็นเยาวชน
และพลเมอืงท่ีด ีมากกวา่ปลกูฝังสรา้งเสรมิในชว่ง
อื่น จากสภาพสังคมในปัจจุบันทำาให้พ่อแม่ต้องหา 
ผู้ดูแลเด็กแทนตนเอง ด้วยเหตุนี้สถานเลี้ยงดูเด็ก 
รูปแบบต่างๆ จึงมีบทบาทสำาคัญในการช่วยเหลือ 
แบ่ง เบาภาระในการอบรมเลี้ ยงดู เด็กของ
ครอบครัว (กุศล สุนทรธาดา และจิตตินันท์  
เดชะคุปต์, 2544: 1) ปัจจุบันพบว่าเด็กอายุ 3-5 
ปี ที่รับบริการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใน 
รูปแบบศนูยเ์ด็กเลก็ยงัขาดคณุภาพในเรือ่งวธิกีาร 
เรียนรูข้องเดก็ รวมทัง้ขาดการกำากบัดแูลคณุภาพ
มาตรฐานศนูยเ์ดก็ปฐมวยัอยา่งเปน็ระบบ และขาด
กลไกการดำาเนินงานทั้งในระดับชาติและระดับ 
ท้องถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 9) ซึ่ง
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ 
ถ่ายโอนภารกิจ อำานาจ หน้าที่ และงบประมาณ
ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจาก 
หน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศจำานวนมาก ทำาให้
องค์การบริหารส่วนตำาบลทั่วประเทศที่ได้รับการ
ถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ และการจัดตั้งขึ้นเอง
ขาดมาตรฐานการดำาเนินงานและบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีปัญหาต่างๆ หลายด้าน 
โดยเฉพาะผู้ดูแลเด็กซึ่งมีวุฒิการศึกษา ความรู้
ความสามารถและประสบการณแ์ตกตา่งกัน (กรม 
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2547: 14-15) 
ทำาให้ผู้ดูแลเด็กต้องประสบกับปัญหาในการทำา
บทบาทหน้าที่ต่างๆ มากมาย 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำาหนด
มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เลก็ โดยใหผู้ด้แูลเดก็เข้ารบัการอบรมหรอืประชมุ

สัมมนาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น, 2550: 5) ทำาให้ผู้ดูแลเด็ก
ต้องหาวิธีการที่จะเข้าอบรมจากหน่วยงานต่างๆ 
ซึ่งหน่วยงานและวิทยากรให้ความรู้และจัดการ
อบรมมาจากหลายหน่วยงาน และเนื้อหาที่นำามา
จัดอบรมไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้า
อบรม จึงทำาให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ทำาให้ผู้
ดแูลเดก็ไดร้บัการพฒันาไมต่รงตามความตอ้งการ 
สง่ผลตอ่ประสทิธภิาพในการทำางานของผูด้แูลเดก็
และหน่วยงาน ที่สำาคัญเด็กปฐมวัยจะไม่ได้รับการ
อบรมเลี้ยงดูที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเด็กใน
ระยะต่อๆ ไป ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
โดยการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
เพราะจะชว่ยปอ้งกนัและแกป้ญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
ชว่ยใหบ้คุคลสามารถทำางานในตำาแหน่งหนา้ทีท่ี่ได้
รบัจากการฝกึอบรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Beach, 
1970: 373) การฝึกอบรมจึงเป็นสิ่งจำาเป็นในการ
พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ และวิทยากรก็
เปน็บคุคลสำาคญัในการอบรมแตล่ะครัง้ เพราะเปน็
ผูท้ำาหนา้ทีเ่ปน็ตวัการสำาคญัทีจ่ะทำาใหผู้เ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ เกิด
ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม (สุวิทย์ มูลคำา, 
2544: 3) รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าฝึกอบรม
ด้วยกัน 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงมีความต้องการที่จะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
วิทยากรเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนตำาบล ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กให้สามารถเป็นวิทยากรที่
มีความรู้ และยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
วิทยากรที่จะให้ความรู้กับผู้ดูแลเด็กที่เริ่มเข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ ใหม่ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นจำานวน
มาก และจะช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมี
ประสทิธภิาพสงูขึน้ โดยมเีปา้หมายเพือ่สง่เสรมิให้
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เดก็ปฐมวยัไดร้บัการพฒันาอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ
และได้มาตรฐานต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมวิทยากรเพื่อพัฒนาบุคลากร ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำาบล 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนตำาบลทั่วประเทศ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ดูแล
เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ตำาบล จังหวัดมหาสารคาม ใน 13 อำาเภอ อำาเภอ
ละ 1 คน รวมจำานวน 13 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) ใชเ้กณฑ ์คอื เปน็
ผู้มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กไม่ต่ำากว่า 5 ปี 
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย 

 การดำาเนนิการวจิยัและเครือ่งมอื
ที่ใช้ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(experimental research) แบบ one group 
pretest-posttest design และประเมินผลตาม 
CIPP model ของ Stufflebeam ดังนี้ 

 1. การประเมินสภาวะแวดล้อม ผู้วิจัย
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร และใช้การ
สนทนากลุ่ม (focus group) 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 
จำานวน 9 คน ประกอบด้วยนักการศึกษา จำานวน 
4 คน และนักพัฒนาหลักสูตร จำานวน 5 คน กลุ่ม
ที่ 2 ประกอบด้วยผู้ดูแลเด็ก จำานวน 13 คน เพื่อ

กำาหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม คุณสมบัติ 
ผูเ้ขา้ฝกึอบรม ระยะเวลาของการฝกึอบรม จำานวน
ผู้เข้าฝึกอบรมต่อรุ่น สถานที่ใช้จัดการฝึกอบรม 
และหัวข้อเรื่องที่ใช้ฝึกอบรม รวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบบันทึกข้อมูล 

 2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ผู้วิจัยนำา
ขอ้มลูที่ไดจ้ากขอ้ 1 มาสรา้งชดุฝกึอบรม แลว้ใหผู้้
เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน ประเมินความสอดคล้อง 
(index of item objective congruence: IOC) 
ระหว่างหัวข้อการฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์ และ
ระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ สอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดฝึกอบรม 
การจัดฝึกอบรม และการติดตามผลการฝึกอบรม 
โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า 
(rating scale) 5 ระดับ จำานวน 40 ข้อ 

 ผู้วิจัยนำาชุดฝึกอบรมไปทดลองใช้กับ 
ผู้ดูแลเด็ก จำานวน 15 คน เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของชุดฝึ กอบรม และหาค่ าความเชื่ อมั่ น  
(reliability) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ซึ่งเป็น
ชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 90 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่น 
.77 มีการปรับปรุงแก้ไขชุดฝึกอบรมโดยปรับปรุง
ภาษาที่ใช้ให้เหมาะสม 

 3. การประเมนิกระบวนการ ผูว้จิยันำาชดุ
ฝกึอบรมไปใชก้บักลุม่ตวัอยา่ง จำานวน 13 คน เปน็
เวลา 4 วัน มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนการฝึก
อบรมและหลงัการฝกึอบรม ผูวิ้จยัหาประสทิธภิาพ
ของชดุฝกึอบรมอีกครัง้หน่ึง และสอบถามความคดิ
เหน็ของกลุม่ตวัอยา่งทีม่ตีอ่การจดัฝกึอบรมโดยใช้
แบบสอบถามชนดิมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 
จำานวน 23 ข้อ 

 4. การประเมินผลผลิต ผู้วิจัยเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำานวน 4 คน เพื่อเป็น
วิทยากรจัดฝึกอบรมให้กับผู้ดูแลเด็กที่เข้าปฏิบัติ
หน้าที่ใหม่ จำานวน 15 คน โดยวิทยากรจัดอบรม 
คนละ 1 วัน ประเมินการจัดฝึกอบรมของวิทยากร
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ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยใช้แบบประเมินชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จำานวน 22 ข้อ 

 ติ ดตามผลการจั ด ฝึกอบรมโดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็กชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 10 ข้อ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. สภาวะแวดล้อม โดยการวิเคราะห์
เนื้อหาจากการสนทนากลุ่ม 

 2. ปัจจัยเบื้องต้น 

 2.1 วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
หัวข้อการฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์ และระหว่าง
วัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ โดยการหาค่า IOC 

 2.2 วเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ
ที่มีต่อชุดฝึกอบรม การจัดฝึกอบรม และการ
ติดตามผลการฝึกอบรม โดยการหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2.3 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึก
อบรม โดยการหาคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และร้อยละ 

 3. กระบวนการ 

 3.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึก
อบรม โดยการหาคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และร้อยละ 

 3.2 เปรียบเทียบคะแนนก่อนฝึกอบรม
และหลังฝึกอบรมโดยทดสอบค่าที (dependent 
t-test) 

 3.3 วิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีม่ตีอ่การจดัฝกึอบรม โดยการหาคา่เฉลีย่ 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4. ผลผลิต 

 4.1 ประเมินผลการจัดฝึกอบรมโดยการ
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4.1 วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็ก
ที่มีต่อการจัดฝึกอบรม โดยการหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 

 1. การประเมินสภาวะแวดล้อม พบ
ว่าวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมคือเพื่อให้ผู้เข้า
อบรมมีความรู้และทักษะตลอดจนเจตคติที่ดีใน
การเปน็วิทยากรอีกทัง้ไดแ้ลกเปลีย่นทศันคตซิึง่กนั
และกัน ผู้เข้าอบรมมาจากผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา
เดก็เลก็ องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล มปีระสบการณ์
ในการดูแลเด็ก ไม่ต่ำากว่า 5 ปี สำาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ระยะเวลาของการฝึกอบรมที่เหมาะสมคือ 4 วัน
ทำาการ จำานวน 13 คนต่อรุ่น การจัดการฝึกอบรม
ควรจัด ณ ห้องประชุมในเขตพื้นที่ อบรมทั้งภาค
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ8 หัวขอ้เรือ่ง คอื 1) การหาความ
จำาเป็นในการฝึกอบรม 2) การเตรียมโครงการ
ฝึกอบรม 3) การจัดทำาแผนการสอนของวิทยากร  
4) เทคนิคการฝึกอบรม 5) การพัฒนาบุคลิกภาพ
ของวิทยากร 6) สื่อ/อุปกรณ์ในการฝึกอบรม  
7) การจัดสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม และ  
8) การประเมินผลการฝึกอบรม 

 2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น พบ
ว่าความสอดคล้องระหว่างหัวข้อการฝึกอบรม
กับวัตถุประสงค์ และความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ มีดัช นีความ
สอดคลอ้งโดยรวมของทัง้สองรายการเทา่กบั 0.75 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อชุดฝึกอบรม การ
จัดการฝึกอบรม และการติดตามผลการฝึกอบรม 
อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ เมือ่นำาชดุฝกึอบรมไปทดลอง
ใช้ (try out) กับผู้ดูแลเด็ก จำานวน 15 คน พบว่า
ชดุฝกึอบรมมปีระสทิธภิาพ 85.57/84.44 คา่ความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ เท่ากับ .77 
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 3. การประเมินกระบวนการ เมื่อใช้ชุด
ฝึกอบรมกับกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 13 คน พบว่า
ชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 86.85/85.64 ซึ่งสูง
กวา่เกณฑ์ 80/80 ทีต่ัง้ไว ้การเปรยีบเทยีบคะแนน
ก่อนฝกึอบรมและหลงัฝึกอบรม พบวา่กลุม่ตวัอยา่ง
มีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนการเข้าฝึกอบรมอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอบถามความคิด
เห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการจัดฝึกอบรมพบว่า 
โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

 4. การประเมนิผลผลติ เมือ่ประเมนิการ
จัดฝึกอบรมโดยกลุ่มตัวอย่าง พบว่าการสอนทั้ง
ด้านทฤษฎีและปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับดี และ
สอบถามความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็กที่มีต่อการจัด
ฝึกอบรมพบว่าโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

อภิปรายผล 
 1. การประเมินสภาวะแวดล้อม พบ
ว่าวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมคือเพ่ือให้ผู้เข้า
อบรมมีความรู้และทักษะตลอดจนเจตคติที่ดีใน
การเป็นวิทยากร อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ
ซึ่งกันและกัน ผลการวิจัยพบเช่นนี้ เนื่องจาก
วัตถุประสงค์ที่ได้นั้นเป็นการกำาหนดว่าหลังจาก
ผู้เข้าอบรมผ่านการฝึกอบรมแล้วจะต้องมีความ
รู้ ความสามารถเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรเปลี่ยน
ไปอย่างไร ซึ่งการกำาหนดวัตถุประสงค์เป็นความ
จำาเป็นเบื้องต้นที่จะช่วยในการฝึกอบรมสัมฤทธิ์
ผล ซึง่วตัถปุระสงคใ์นการฝกึอบรมจะเปน็การบง่ชี ้
ให้ทั้งวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึง
ความคาดหวังจากผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน
แล้ว เพื่อจะได้เป็นแนวทางให้ทั้งสองฝ่ายพยายาม
มุ่งมั่นจนบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำาหนดไว้ (วิบูลย์  
บุญยธโรกุล, 2545: 69) และคุณสมบัติของผู้เข้า 
อบรมมาจากผู้ ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนตำาบล มีประสบการณ์ในการ

ดูแลเด็กไม่ต่ำากว่า 5 ปี สำาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ทั้งน้ี
เพราะจะทำาให้มีความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหา 
และจะทราบปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ สามารถ
ให้คำาปรึกษาได้ดีกว่าและรวดเร็วกว่าวิทยากรที่มี
คุณสมบัติต่างออกไปหรือวิทยากรจากภายนอก 
หน่วยงาน นอกจากนั้นยังช่วยลดข้อจำากัดเรื่อง 
วิทยากรที่ต้องหาจากแหล่งภายนอก ซึ่ งมี 
คา่ตอบแทนสงูและรอวันว่างจากวิทยากรภายนอก 
(สมชาติ กิจยรรยง, 2545: 38) ส่วนระยะเวลา
ของการฝึกอบรมที่เหมาะสมคือ 4 วันทำาการ 
จำานวน 13 คนต่อรุ่นน้ัน เน่ืองจากหลักสูตรฝึก
อบรมวิทยากรต้องเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ จึง
จำาเป็นต้องใช้ระยะเวลาที่เหมาะสม และกลุ่ม 
ผู้เข้าอบรมไม่มากเกินไป สามารถฝึกปฏิบัติ
ได้ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่มได้สอดคล้องและ 
เหมาะสมกับกิจกรรม และเนื้อหาที่นำามาใช้ฝึก
อบรมม ี8 หวัขอ้เรือ่ง คอื 1) การหาความจำาเปน็ใน
การฝึกอบรม 2) การเตรียมโครงการฝึกอบรม 3) 
การจัดทำาแผนการสอนของวิทยากร 4) เทคนิคการ
ฝึกอบรม 5) การพัฒนาบุคลิกภาพของวิทยากร 
6) สื่อ/อุปกรณ์ในการฝึกอบรม 7) การจัดสภาพ
แวดล้อมในการฝึกอบรม และ 8) การประเมินผล 
การฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นวิทยากรได้ดี และมีประสิทธิภาพ จำาเป็นต้อง
มีความรู้ ความสามารถ ทั้ง 8 หัวข้อ สอดคล้อง
กับคำากล่าวของสุวิทย์ มูลคำา (2544: 35-36) ที่
กล่าวว่าการจัดฝึกอบรมจะมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั้น วิทยากรจะต้องมีบทบาทหน้าที่
ตั้งแต่การเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรม จัดหา
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับฝึกอบรม เตรียมโปรแกรม
การฝึกอบรม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
ฝึกอบรม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ไปจนถึง
การประเมินผลการฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับ
ไพโรจน์ สถิรยากร (2547: 156-158) ได้ศึกษา
การพัฒนารูปแบบฝึกอบรมเทคนิคการสอนงาน 
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ปฏิบัติในหน่วยงาน พบว่าจากการประเมิน
สภาวะแวดล้อมโดยการรวบรวมความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญสามารถสรุปได้ว่าวัตถุประสงค์ของ
การฝึกอบรมที่ได้กำาหนดไว้มีความเหมาะสม ส่วน
ผู้เข้าฝึกอบรมควรเป็นหัวหน้างานหรือวิศวกรที่มี
ความรู้และทักษะในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี 
โดยมีจำานวนรุ่นละ 10 คน ระยะเวลาของการฝึก
อบรมทีเ่หมาะสมคือ 10 วนัทำาการ การจดัสถานที่ 
ฝึกอบรมควรจัด ณ สถานประกอบการ โดยการ 
ฝึกอบรมภาคทฤษฎี 10 หัวข้อ ใช้ห้องอบรมและ
การฝึกอบรมภาคปฏิบัติการสอน ซึ่งแบ่งเป็นการ
สอนภาคทฤษฎีที่สอนในห้องอบรม และการสอน
ภาคปฏิบัติท่ีสอน ณ หน้างานจริง ดังนั้นการ
รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสำาหรับ
การพฒันาหลกัสตูรจะทำาใหท้ราบสภาพปญัหาและ
ความตอ้งการไดอ้ยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบั
ความต้องการของผู้เข้าฝึกอบรมอย่างแท้จริง 

 2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น พบ
ว่าความสอดคล้องระหว่างหัวข้อการฝึกอบรม
กับวัตถุประสงค์ และความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ มีดัชนีความ
สอดคล้องโดยรวมของทั้งสองรายการเท่ากับ 
0.75 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อชุดฝึกอบรม 
การจัดการฝึกอบรม และการติดตามผลการฝึก
อบรม อยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือนำาชุดฝึกอบรม
ไปทดลองใช้กับผู้ดูแลเด็ก จำานวน 15 คน พบว่า
ชดุฝกึอบรมมปีระสทิธภิาพ 85.57/84.44 คา่ความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์เท่ากับ .77 ผล
การวิจัยพบเช่นนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้นำาข้อมูลใน
ขั้นที่ 1 มาพัฒนาชุดฝึกอบรมวิทยากร โดยนำาทั้ง 
8 หัวข้อมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้หัวข้อเรื่องย่อยที่มี
รายละเอียดลึกซึ้งของเนื้อหาที่แตกต่างกันออก
ไป เพื่อระบุว่าผู้ที่จะเป็นวิทยากรนั้นได้จำาเป็นต้อง
อาศัยหรือมีความรู้ความสามารถในเรื่องอะไร
บ้าง จากนั้นสร้างชุดฝึกอบรมแต่ละชุดประกอบ

ด้วย เนื้อหา กิจกรรม สื่อ และการประเมิน แล้ว
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร นักการศึกษา นักการ
ศึกษาปฐมวัย จึงทำาให้หลักสูตรที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
มีคุณภาพ สามารถนำาหลักสูตรไปทดลองใช้ได้ 
สอดคล้องกับคำากล่าวของพิสิฐ เมธาภัทร (2549: 
33) ที่กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึก
อบรมวา่มขีัน้ตอนเริม่จากการหาความตอ้งการของ
การฝึกอบรม กำาหนดวัตถุประสงค์ ร่างหลักสูตร 
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ทดลองใช้ นำาไปใช้เก็บ
ข้อมูล ประเมินผล และสรุปผล สอดคล้องกับการ
ศึกษาของประสาน ประวัติรุ่งเรือง (2548:167) 
ได้ศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำาหรับ
ผู้บริหารสถานประกอบการ พบว่าผู้เชี่ยวชาญมี
ความคดิเห็นดา้นความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบ
ตา่งๆ ของโครงรา่งหลกัสตูร มคีวามสอดคลอ้งทกุ
รายการ และมีความคิดเห็นว่าทุกรายการมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 3. การประเมินกระบวนการ พบว่าเมื่อ
ใช้ชุดฝึกอบรมกับกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 13 คน 
พบว่าชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 86.85/85.64 
ซึ่งสูงกว่าช่วงการนำาชุดฝึกอบรมไปทดลองใช้ ผล
การวิจัยพบเช่นนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ปรุงปรุงแก้ไข
ชดุฝกึอบรมตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ และ
ปรับปรุงสื่อและกิจกรรมการฝึกอบรมให้ดียิ่งขึ้น 
จงึทำาให้ชดุฝกึอบรมมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ นอกจาก
นั้นการเปรียบเทียบคะแนนก่อนฝึกอบรมและหลัง
ฝกึอบรม พบว่าผูเ้ขา้ฝกึอบรมมคีวามรูเ้พิม่ขึน้จาก
ก่อนการเข้าฝึกอบรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 เนือ่งจากในระหว่างการฝกึอบรม ผูวิ้จยั
ไดก้ำาหนดแผนการฝกึอบรมเพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝกึ
อบรมมกีจิกรรมการเรยีนรูเ้ปน็สว่นยอ่ยๆ เพือ่เปดิ
โอกาสให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ลงมือทำากิจกรรมต่างๆ 
ด้วยตนเอง เป็นการช่วยเร่งความสนใจของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม จึงทำาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการ
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ฝึกอบรมที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับอ้อม ประนอม 
(2540: 51) กล่าวว่าผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ใน
การอบรมน้ันจะต้องมีการเตรียมความพร้อม
โดยการนำาเข้าสู่บทเรียน กำาหนดกิจกรรมฝึกเพื่อ
ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้จัดกิจกรรมสรุป
เสนอแนะ ชี้จุดเด่น สาระที่จะนำาไปปรับปรุงงาน
ในหน้าที่ว่าจะเป็นอย่างไร รวมทั้งคอยให้กำาลังใจ
เสริมแรงอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัยผู้เข้าอบรม 
นอกจากนั้นผู้วิจัยได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโดย
ปรบัเนือ้หาใหแ้ยกยอ่ยมากขึน้ มวีธิกีารสอน มกีาร
ฝึกปฏิบัติซ้ำาระหว่างการฝึกอบรม จึงทำาให้ผู้เข้า
อบรมเกดิความรูแ้ละทกัษะมากขึน้ ผูเ้ขา้รบัการฝกึ
อบรมทุกคนมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
การเป็นวิทยากรอย่างจริงจัง และบรรยากาศใน
การฝึกอบรมเป็นกันเอง ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้มีเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม สื่อประกอบการฝึกอบรม
ท่ีเหมาะสม ส่งผลช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความเขา้ใจในชดุฝกึอบรมมากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้ง 
กับคณิต เฉลยจรรยา (2545: 128) และมนูญ  
ชยัพนัธ ์(2548: 111) ทีก่ลา่ววา่เอกสารประกอบการ
ทำากิจกรรมจะส่งผลให้ค่าคะแนนการปฏิบัติงาน 
สงูกวา่เกณฑท์ีก่ำาหนด และการจดับรรยากาศการ
เรยีนรูท้ีเ่ปน็กนัเองทำาให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมรูส้กึ
พึงพอใจต่อกระบวนการฝึกอบรมมากที่สุด และ
สามารถปฏิบัติตามคำาสั่งผู้ให้การอบรมเป็นอย่าง
ดี สอดคล้องกับการศึกษาของยุทธ ไกรวรรณ์ 
(2545: 187-191) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
ฝกึอบรมผูดู้แลผูส้งูอาย ุมขีัน้ตอนในการวจิยั 4 ขัน้
ตอนคือ 1) วเิคราะห์และกำาหนดภารกิจ 2) ยกรา่ง
หลกัสตูรและสรา้งคูมื่อหลกัสตูร โดยการนำาความ
รู้และทักษะที่กำาหนดขึ้นมาสร้างเป็นหลักสูตรเพื่อ
ใช้ในการฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย หลักการและ
เหตผุล จุดมุง่หมายของหลกัสตูรและหนว่ยการฝกึ
อบรม จำานวน 6 หน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยประกอบ
ด้วย จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม เนื้อหาการฝึก

อบรม กจิกรรมการฝกึอบรม สือ่การฝกึอบรม การ
วัดผลและการประเมินผล 3) ทดลองใช้หลักสูตร 
เป็นการนำาหลักสูตรที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับผู้
ดูแลผู้สูงอายุ โดยทดสอบก่อนและหลังการฝึก
อบรม ผลการทดลองปรากฏว่าผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม มคีวามแตกตา่งกนั
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และหลกัสตูร
การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 83.54/81.44 ส่วน
ความเหมาะสมของโครงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเน้ือหาของ
หน่วยการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด 4) การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร
เป็นการกระทำาภายหลังการทดลองใช้หลักสูตร
และหลังการติดตามผลของการปฏิบัติงานของผู้
ดูแลหลังการฝึกอบรม 2 เดือน เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูง
อายุนำาความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ได้จากการ
ฝึกอบรมไปปฏิบัติงานตามปกติว่าผลการปฏิบัติ
งานด้านการดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างไร โดยการ
สัมภาษณ์ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรม 
เพื่อนร่วมงานผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ปกครองผู้
ดูแลผู้สูงอายุ แล้วจึงนำาผลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ปรับปรุงองค์ประกอบของหน่วยงานการฝึกอบรม 
เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสม ซึง่คำานงึถงึความประหยดั
และผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้
ดูแลผู้สูงอายุเป็นหลัก 

 4. การประเมินด้านผลผลิต พบว่าเมื่อ
ประเมินการสอนของวิทยากรทั้ง 4 คน การสอน
ของวิทยากรทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติโดยรวม
อยู่ในระดับดี ผลการวิจัยพบเช่นน้ีเน่ืองจากการ
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จาก
วิทยากรไปสู่ผู้เข้าอบรมนั้น ได้ใช้เทคนิคหรือองค์
ประกอบต่างๆ เช่น ความเหมาะสมและความ
พร้อมของผู้เรียน สิ่งที่เรียนตรงกับความต้องการ
และความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนมีโอกาสฝึกฝน 
ลงมือกระทำาด้วยตนเอง ผู้ เรียนทราบความ
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ก้าวหน้าของตนเอง (เชียรศรี วิวิธสิริ, 2534: 
8-9) และที่สำาคัญความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรม สามารถนำาปฏิบัติที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีตนเองปฏิบัติงานอยู่ได้เลย นอกจากนี้วิทยากร
ทั้ง 4 คน ได้ผ่านการฝึกอบรมการเป็นวิทยากร
ตามขั้นตอนต่างๆ และได้นำาความรู้ ทักษะที่
ได้รับไปจัดอบรม เช่น การหาความต้องการใน
การฝึกอบรม การเขียนโครงการ เขียนแผนการ
สอน จัดทำาเอกสารประกอบการสอน จัดทำาสื่อ
ประกอบการสอน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำาหรับ
ใหผู้เ้ขา้อบรมปฏบิติักิจกรรม การสร้างความสนใจ
ระหวา่งบทเรียน เรยีงลำาดบัข้ันตอนการสอนอย่าง
เป็นระบบ ง่ายต่อความเข้าใจ ให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมมีส่วนร่วมเป็นระยะ ตอบคำาถามหรือเฉลย
ไดอ้ยา่งเหมาะสม และควบคมุเวลาได้อย่างเหมาะ
สม ทำาให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้และทักษะที่แท้
จริงจากการลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ และ
ความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็ก 15 คน ที่มีต่อการจัด
ฝึกอบรมพบว่าโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ผลการวิจัยพบเช่นนี้เนื่องจากวิทยากร
มีความรู้ และประสบการณ์ในเนื้อหาที่อบรมจริง 
ใช้เทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย สื่อวัสดุที่นำามา
ประกอบการบรรยายและใช้ฝึกปฏิบัติเป็นสื่อที่อยู่
ใกล้ตัว หาง่ายในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับวรพจน์  
ศรีวงษ์คล (2539: 162) กล่าวว่าผู้บรรยายหรือ
วิทยากรจะต้องมีความรอบรู้ มีประสบการณ์ใน
หัวข้อที่จะบรรยายนั้นเป็นอย่างดี และมีวิธีการ
พูดท่ีสามารถเร้าความสนใจผู้ฟังได้ตลอดเวลาใน
ระหว่างท่ีบรรยาย ถ้าสามารถนำาตัวอย่างมาใช้
ประกอบการบรรยายได้ดีก็จะยิ่งเป็นการดี เพราะ
จะช่วยให้ผู้ฟังสนใจมากขึ้น สอดคล้องกับสวาสดิ์ 
ตอพล (2545: 134-136) ได้ศึกษาการพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมหัวหน้าคณะวิชาสังกัดกรม
อาชีวศึกษา พบว่าผลการประเมินจากการติดตาม
หัวหน้าคณะวิชาหลังฝึกอบรม 3 เดือน พบว่าหลัง
การฝึกอบรมจะมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานสูง

กว่าก่อนการฝึกอบรม และสอดคล้องกับเกศริน 
มนูญผล (2544: 101-105) ได้ศึกษาการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อเสริมสมรรถภาพด้าน
การจัดทำาหนังสือเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับท้องถิ่น พบว่าสมรรถภาพหลักของครูในการ
จัดทำาหนังสือเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น ได้แก่ ความตั้งใจมุ่งมั่นต่อการจัดทำา
หนังสือ ความเข้าใจหลักการและแนวคิดในการ
จดัทำาหนงัสอืเสรมิประสบการณ ์เปน็ตน้ นอกจาก
นี้ยังพบว่าปัจจัยเสริมในการจัดทำาหนังสือเสริม
ประสบการณ์ของครู ได้แก่ ความตั้งใจจริงของ
ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นการ
ปฏิบัติและปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม ความรู้และเทคนิค
การถ่ายทอดของวิทยากร แหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ การสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัด การ
อำานวยความสะดวกในการจัดอบรม งบประมาณ 
บคุลากรสนับสนุน สถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้
การนิเทศและตดิตามผลการฝกึอบรมอยา่งใกลช้ดิ
เป็นกัลยาณมิตรและต่อเนื่อง และนำาหลักสูตรไป
ใช้ฝึกอบรมครูกลุ่มสนใจ จำานวน 35 คน ใช้ระยะ
เวลา 3 เดือน มีภาคทฤษฏีและปฏิบัติเป็นช่วงๆ มี
การทดสอบกอ่นและหลงัการอบรม ผลการทดลอง
พบว่าผลสัมฤทธิ์หลังฝึกอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย
สำาคัญที่ระดับ .05 และการประเมินหลักสูตรได้
ดำาเนนิการประเมนิหลกัสตูรทัง้ในแงบ่รบิท ตวัปอ้น 
กระบวน และผลผลิต 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช ้

 1.1 ควรเพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรมอีก
ประมาณ 1-2 วัน สำาหรับการฝึกปฏิบัติการใช้
เทคนิคต่างๆ ในการเป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให้การ
ฝึกอบรมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 1.2 ควรมีการติดตามผลผู้ดูแลเด็กทั้ง
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ระยะสั้นและระยะยาว ว่าหลังจากที่เข้ารับการฝึก
อบรมแล้ว เมื่อกลับไปปฏิบัติหน้าที่จะสามารถนำา
เอาความรู้ท่ีได้รับไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด และ
เด็กมีพัฒนาการดีขึ้นหรือไม่ 

 1.3 ผู้ดูแลเด็กที่จะเข้าฝึกอบรมเพื่อเป็น
วิทยากรในหลักสูตรนี้นั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีความ
รู้ด้านการศึกษาปฐมวัย มีประสบการณ์ในการ
ดูแลเด็กมาก่อน เพราะเมื่อไปเป็นวิทยากรอบรม
ผู้ดูแลเด็กที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ใหม่ จะต้องมีความรู้
ในเนื้อหาการศึกษาปฐมวัย และมีทักษะในการจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็กด้วย 

 2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยในครั้ง 

ต่อไป 

 2.1 ควรพฒันาหลกัสตูรฝกึอบรมวิทยากร
ด้วยตนเองแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำาหรับฝึก
อบรมผู้ดูแลเด็ก 

 2.2 ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ของการฝึกอบรมระหว่างชุดฝึกอบรมวิทยากรที่
สรา้งกบัหลกัสตูรฝกึอบรมวทิยากรดว้ยตนเองแบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 2.3 ควรสร้างและหาประสิทธิภาพชุด
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะและมาตรฐานการ
ทำางานของผู้ดูแลเด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 2 ด้วยกลุ่มสัมพันธ์และการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
The Effects of Emotional Quotient Development of  
Second-year Nursing Science Students Using Group  
Dynamics and Informative Feedback 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาก่อนและ
หลงัการใชก้ลุม่สมัพนัธแ์ละการใหข้อ้มลูปอ้นกลบั กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก ่นกัศกึษาพยาบาล
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี จำานวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการประเมินโดย
ใช้แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต่ำากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 ลงมา แล้วแบ่ง
กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 กลุ่มละ 15 คน โดยใช้วิธีการจับคู่ (matching) 
กลุ่มทดลองที่ 1 ใช้วิธีกลุ่มสัมพันธ์ ส่วนกลุ่มทดลองที่ 2 ใช้วิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ โปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ และโปรแกรมการให้ข้อมูล 
ปอ้นกลบั สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมตฐิาน
ใช้ t-test (dependent samples และ independent samples) 

 ผลการวิจัยพบดังนี้ 

 1. นักศึกษาพยาบาลที่ใช้วิธีกลุ่มสัมพันธ์และวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ มีคะแนนเฉลี่ยความ
ฉลาดทางอารมณ์หลังการทดลองทั้งโดยรวมและรายด้านเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. หลงัการทดลอง นกัศกึษาพยาบาลที่ใชวิ้ธกีลุม่สมัพนัธม์คีะแนนเฉลีย่ความฉลาดทางอารมณ์
โดยรวมมากกว่านักศึกษาพยาบาลที่ใช้วิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำาสำาคัญ: ความฉลาดทางอารมณ์, กลุ่มสัมพันธ์, การให้ข้อมูลป้อนกลับ 
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Abstract 
 This research aimed to compare students’ emotional quotient before and after using 
group dynamics and informative feedback. The sample consisted of 30 second-year nursing 
science students at Ratchatani University, Udon Thani campus, obtained from evaluation using 
an emotional quotient scale with emotional quotient below than the fiftieth percentile. The 
sample was then divided into experimental group 1 and experimental group 2, 15 students 
each, using the matching method. Three types of the instruments used in the study were an 
emotional quotient scale, a group dynamics program, and an informative feedback program. 
The statistics used for analyzing the collected data were mean, standard deviation, and t-test 
(dependent samples and independent samples) were employed for testing hypotheses. 

 The results of the study were as follows: 

 1. The nursing science students using group dynamics and those using informative 
feedback increased their mean scores on emotional quotient after experimenting both as a 
whole and in each aspect at the .05 level of significance. 

 2. After experimenting, the nursing science students who used group dynamics  
increased their mean scores on emotional quotient as a whole more than those who used 
informative feedback at the .05 level of significance. 

Keywords: emotional quotient, group dynamic, informative feedback 

บทนำา 
 วิชาชีพพยาบาลมีลักษณะงานที่ค่อนข้าง
หนัก เกี่ยวข้องกับความเป็นและความตายของ
มนุษย์ พยาบาลต้องเป็นบุคคลที่มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีความอดทน เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
จึงจะปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ทัศนา บุญทอง, 2538: 16) สำาหรับการจัดการ
เรียนการสอนของวิชาชีพพยาบาลมีทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 
เรียนภาคทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่ ส่วนชั้นปีที่ 2-4 
เรยีนภาคทฤษฎคีวบคู่กับภาคปฏบิตั ินกัศึกษาตอ้ง
รับผิดชอบต่อชีวิตของผู้ป่วย บางครั้งต้องเผชิญ
กับเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้น เศร้าโศก เสียใจ ต้อง

อดทนต่อสภาพความเจ็บป่วยและความทุกข์ต่างๆ 
ของผูป้ว่ย นักศกึษาตอ้งทำางานรว่มกบับคุคลตา่งๆ 
หลายระดับ เช่นแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล 
การที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ทำาให้เกิดภาวะ
ตึงเครียด (อุไร ชนะกาญจน์, 2545: 2) และการ
ฝกึปฏบิตังิานนกัศกึษาตอ้งหมนุเวียนเปลีย่นสถาน
ทีห่รอืหอผูป้ว่ยไปเรือ่ยๆ ตามการจดัประสบการณ์
ของแต่ละรายวิชา ทำาให้ต้องปรับตัวเข้ากับสภาพ
แวดล้อมใหม่ตลอดเวลา 

 กลุ่มสัมพันธ์เกิดจากแนวคิดของ Kurt 
Lewin นักจิตวิทยาสังคมชาวเยอรมันที่ศึกษา
เกี่ยวกับพลังกลุ่มและกลุ่มในแง่ของพฤติกรรม
มนุษย์ กลุ่มสัมพันธ์อาจเรียกพลวัตรกลุ่ม พลัง
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กลุ่ม กระบวนการกลุ่ม กลุ่มสัมพันธ์เป็นเทคนิคที่
จัดทำาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเกิดการเรียนรู้เป็นลำาดับ
ขั้นตอน คือ ระยะมีส่วนร่วม ระยะวิเคราะห์ ระยะ
สรปุและประยกุตห์ลกัการ และระยะประเมนิผล มี
จุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้บุคคลได้เข้าใจตนเองและ
ผู้อ่ืน พัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันและเกิดเจตคติ 
ท่ีจะเปลีย่นแปลงตนเองในทางทีด่ ี(ทศินา แขมมณ ี 
และคณะ, 2522: 30-31) สำาหรับการให้มูล 
ป้อนกลับ เป็นเทคนิคการเสริมแรงทางบวกเพื่อ
เพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามหลักทฤษฎีการ
เรยีนรูโ้ดยการวางเงือ่นไขของสกนิเนอร ์(Skinner)  
ข้อมูลป้อนกลับ เช่น การรายงานผลการกระทำา 
ให้ผู้ทำาพฤติกรรมทราบ เมื่อนำาไปเชื่อมโยงกับ
ตัวเสริมแรงอย่างอ่ืน เช่น คำาชมของครู การ
ยอมรบัของเพือ่น การชืน่ชมในตนเอง จะสามารถ
กระตุน้ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไปสูพ่ฤตกิรรมทีพ่งึ
ประสงค์ได้ 

 นักศึกษาพยาบาลมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องประเมิน รับรู้ และพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ของตนเองก่อนฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย 
ผู้วิจัยจึงสนใจการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ของนกัศกึษาพยาบาลด้วยวธิกีารกลุม่สมัพนัธแ์ละ
การให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้สามารถเผชิญกับ
ปัญหา หาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม และมีความ
สามารถในการปรับตัว 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลงัการใช้
วิธีกลุ่มสัมพันธ์และการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลหลังการใช้วิธีกลุ่ม
สัมพันธ์และการให้มูลป้อนกลับ 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. หลงัการใชวิ้ธีกลุม่สมัพนัธ์และการให้
มูลป้อนกลับ นักศึกษาพยาบาลมีความฉลาดทาง
อารมณ์เพิ่มขึ้น 

 2. หลงัการใชวิ้ธีกลุม่สมัพนัธ์และการให้
มูลป้อนกลับ นักศึกษาพยาบาลมีความฉลาดทาง
อารมณ์ แตกต่างกัน 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัย เป็นนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี 
วิทยาเขตอุดรธานี ปีการศึกษา 2551 จำานวน 108 
คน กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 คน ได้มาจากการ
ประเมินโดยใช้แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ที่
มีความฉลาดทางอารมณ์ต่ำากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 
50 ลงมา แล้วแบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่ม
ทดลองที่ 2 กลุ่มละ 15 คน โดยใช้วิธีการจับคู่ 
(matching) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ โดย
ดัดแปลงจากกรมสุขภาพจิต (2543: 38-41) และ 
อังคณา นุ่มท้วม (2545: 190-196) เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
จำานวน 50 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .46 ถึง 
.92 และค่าความเชื่อมั่น .87 

 2. โปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น ประกอบกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคคล 2 ส่วน คือ สมรรถนะส่วนบุคคล และ
สมรรถนะทางสังคม 

 3. โปรแกรมการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้น ประกอบกิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะของบุคคล 2 ส่วน คือ สมรรถนะ 
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ส่วนบุคคล และสมรรถนะทางสังคม 

 การทดลอง 
 ใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองแบบ two 
groups pretest-posttest design โดยมีขั้นตอน
การทดลอง ดังนี้ 

 1. ทำาการประเมินความฉลาดทาง
อารมณก์อ่นทดลองทัง้ 2 กลุม่ โดยใชแ้บบวดัความ
ฉลาดทางอารมณ์ 

 2. ดำาเนินการทดลองโดยกลุ่มทดลองที่ 
1 ใช้โปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ และกลุ่มทดลองที่ 2 
ใช้โปรแกรมการให้ข้อมูลป้อนกลับ โปรแกรมละ 
10 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที 

 3. หลังทดลอง 1 สัปดาห์ ทำาการ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ทั้ง 2 กลุ่ม โดย
ใช้แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ชุดเดิม 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์
ก่อนและหลังการใช้วิธีกลุ่มสัมพันธ์และการให้
ข้อมูลป้อนกลับ โดยใช้ t-test (dependent 
samples) 

 2. เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์
หลังการใช้วิธีกลุ่มสัมพันธ์และการให้ข้อมูลป้อน
กลับ โดยใช้ t-test (independent samples) 

ผลการวิจัย 
 1. นักศึกษาพยาบาลที่ใชว้ธิกีลุม่สมัพนัธ์
และวธิกีารใหข้อ้มลูป้อนกลบั มีคะแนนเฉลีย่ความ
ฉลาดทางอารมณ์หลังการทดลองทั้งโดยรวมและ
รายด้านเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

 2. นักศึกษาพยาบาลที่ใชว้ธิกีลุม่สมัพนัธ ์
หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทาง
อารมณ์โดยรวมมากกว่านักศึกษาพยาบาลที่ใช้วิธี

การให้ข้อมูลป้อนกลับ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

อภิปรายผล 
 1. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทาง
อารมณข์องนกัศกึษาพยาบาลกอ่นและหลงัการใช้
วิธีกลุ่มสัมพันธ์ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยความฉลาด
ทางอารมณ์หลังการทดลองทั้งโดยรวมและราย
ด้านเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เปน็ไปตามสมมตฐิานของการวิจัยขอ้ 1 ทัง้น้ีเพราะ
วิธีกลุ่มสัมพันธ์เป็นการพัฒนาทักษะให้นักศึกษา
พยาบาลสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น สามารถ
เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน และเกิดเจตคติที่จะ
เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดี ดังที่ Goleman 
(1998: 95) เชื่อว่าวิธีการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ที่ได้ผลดีที่สุด คือ การนำาเอาวิธีการต่างๆ 
เชิงประสบการณ์ เช่น การอภิปรายกลุ่ม การสวม
บทบาท การจำาลองสถานการณ์ การให้เล่นเกม 
มาผสมผสานใหแ้งค่ดิมมุมองตา่งๆ เพือ่กระตุน้ให ้
เกดิการมองพนิจิพเิคราะหต์นเองมากขึน้ การวิจยั 
ครั้ งนี้ สอดคล้ องกับผลการวิ จั ยของนิ รดา  
อดุลย์พิเชฎฐ์ (2542: 47) ที่ได้ศึกษาผลการใช้
โปรแกรมพัฒนาเชาวน์อารมณ์ของนักศึกษา
พยาบาล ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 
พบว่านักศึกษาที่มีระดับเชาวน์อารมณ์ปานกลาง
และต่ำามีระดับเชาวน์อารมณ์สูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยความ
ฉลาดทางอารมณ์หลังการทดลองทั้งโดยรวมและ
รายด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ 1 ทั้งนี้
เป็นเพราะการให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นการเสริม
แรงในพฤติกรรมที่เหมาะสมและยังช่วยชี้แนะใน



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 64 ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2553

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทำาให้นักศึกษาพยาบาล
ท่ีได้รบัขอ้มลูป้อนกลบัสามารถมองเหน็พฤตกิรรม
ของตนเองในส่วนที่ดีและในส่วนที่ยังไม่เหมาะสม
ให้สามารถปรับพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสมได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kazdin (1984: 104-
105) ที่ว่าการให้ข้อมูลย้อนกลับคือการให้บุคคลรู้
ผลการกระทำาของตนเองรวมทัง้ความกา้วหนา้ของ
ตนเองทีเ่กดิขึน้ ซึง่จะสามารถเสรมิแรงของตนเอง
ได้ 

 2. นักศึกษาพยาบาลที่ใชว้ธิกีลุม่สมัพนัธ์
มีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม 
หลังการทดลองมากกว่านักศึกษาพยาบาลที่ใช้
วิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานของการ
วิจัยข้อ 2 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้เพราะว่ากลุ่ม
สัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่สมาชิกทำาร่วมกัน ส่งผล
ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชกิในกลุม่ เกดิทศันคตแิละแรงจงูใจในบทบาท
การเป็นผู้นำาและเป็นผู้ตามที่ดี (ทิศนา แขมมณี, 
2545: 3) ซึ่งบทบาทเหล่านี้มีความเกี่ยวเนื่องกับ
การตระหนักรู้ผูอ้ืน่ การสรา้งแรงจูงใจตนเอง การ
ตดัสนิและแกป้ญัหา การมีสมัพนัธภาพทีดี่กับผู้อ่ืน 
สว่นการใหข้อ้มลูปอ้นกลบัเปน็การปรบัพฤตกิรรม
รายบคุคล ร่วมกบัให้การเสรมิแรงทางสงัคมจงึสง่
ผลต่อพฤติกรรมของบุคคลโดยตรง มีผลให้การ
ตระหนักรู้ตนเอง การควบคุมตนเอง การมีความ
รับผิดชอบเพ่ิมขึ้นและอาจจะส่งผลน้อยกว่าทาง
ด้านการตระหนักรู้ผู้อื่น การตัดสินและแก้ปัญหา 

และการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช ้

 1.1 จากการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็น
ว่าการใช้วิธีกลุ่มสัมพันธ์และการให้ข้อมูลป้อน
กลับ สามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักศึกษาพยาบาลได้ ดังนั้น ควรนำาไปประยุกต์ใช้
ในการพฒันาความฉลาดทางอารมณข์องนักศกึษา
พยาบาล 

 1.2 ในการนำากลุ่มสัมพันธ์ไปใช้ ผู้ที่
ดำาเนินการควรศึกษาขั้นตอนอย่างท่องแท้และ
เขา้ใจในธรรมชาตขิองการทำากจิกรรมกลุม่สมัพนัธ์
เป็นอย่างดี เข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้นำา มี
บุคลิกภาพเป็นกันเอง เข้าใจความรู้สึกและความ
สามารถของผูอ่ื้น เพือ่ชว่ยให้สมาชกิสามารถเขา้ใจ
และพัฒนาตนเองได้ 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรวิจัยผลของกลุ่มสัมพันธ์และการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับต่อการพัฒนาตัวแปรอื่นๆ เช่น 
ความวิตกกังวล จิตสาธารณะ เป็นต้น 

 2.2 ควรวิจัยเปรียบเทียบระหว่างการใช้
กลุม่สมัพนัธ์ดว้ยโปรแกรมการฝกึแบบมโีครงสรา้ง
เนื้อหากิจกรรมและแบบไม่มีโครงสร้างเนื้อหา
กิจกรรม เพื่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
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ผลของการลดความวิตกกังวลในการสอบปลายภาคโดยเทคนิค 
การลดความรู้สึกอย่างเป็นระบบกับการให้คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎี
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วิทยาเขตอุดรธานี 
The Effects of Desensitization on Final Test-taking Using 
Systematic Desensitization Technique and Group Counseling 
Based on Reality Theory of Second-year Nursing Students at 
Rachathani University, Udon Thani Campus 
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Somjittra Nava,1 Pattananusorn Stabhornwong,2 Nirat Jantharajit3

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้เทคนิคการลดความรู้สึกอย่าง
เป็นระบบกับการให้คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงต่อความวิตกกังวลในการสอบปลายภาค 
ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาพยาบาล 
ชั้นปีที่ 2 ที่มีคะแนนความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป จำานวน 12 คน จับคู่นักศึกษาที่มี 
เพศเดียวกัน คะแนนความวิตกกังวล อายุ คะแนนเฉลี่ยสะสม และรายได้ของครอบครัวใกล้เคียงกัน  
สุม่อย่างง่ายเข้ากลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 สำาหรับกลุ่มทดลองที่ 1 ใช้เทคนิคการลดความรู้สึก
อย่างเป็นระบบ ส่วนกลุ่มทดลองที่ 2 ใช้การให้คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริง เครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัย คือ 1) แบบวัดความวิตกกังวลของสปิลเบอร์เกอร์ (Spielberger) 2) โปรแกรมการลด 
ความรูส้กึอยา่งเปน็ระบบ และ 3) โปรแกรมการให้คำาปรกึษากลุม่ตามทฤษฎีเผชญิความจรงิ การทดสอบ
สมมติฐานใช้ the Wilcoxon matched pairs signed-ranks test และ the Mann-Whitney U test 
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 ผลการวิจัยพบว่าหลังการใช้เทคนิคการลดความรู้สึกอย่างเป็นระบบ และหลังการให้คำาปรึกษา

กลุ่มตามทฤษฏีเผชิญความจริง นักศึกษาพยาบาลมีความวิตกกังวลในการสอบปลายภาคลดลงแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำาสำาคัญ: ความวิตกกังวล, เทคนิคการลดความรู้สึกอย่างเป็นระบบ, การให้คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎี 
  เผชิญความจริง 

Abstract 
 The purposes of this study was to compare the effects of the uses of systematic  
desensitization technique and group counseling based on the reality theory on nursing students 
at Rachathani University, Udon Thani campus. The sample consisted of 12 second-year nursing 
students with anxiety scores at a medium level and higher. The students of the same gender 
were matched regarding anxiety scores, age, accumulative grade point average, and family 
incomes which were closed to one another. They were simply selected to be assigned to an 
experimental group 1 and experimental group 2 by each pair. Experimental group 1 used the 
systematic desensitization technique while experimental group 2 used group counseling based 
on the reality theory. The instruments used in the study were: 1) Speilberger trait anxiety 
scale, 2) a systematic desensitization program, and 3) a program for group counseling based 
on the reality theory. Hypotheses testing used the Wilcoxon matched pairs signed-ranks test 
and the Mann-Whitney U test. 

 The results of the study revealed that the nursing students after using the systematic 
desensitization technique and those after using group counseling based on the reality theory 
decreased their anxieties and showed anxieties about final test-taking differently at the 0.5 
level of significance. 

Keywords: anxiety, systematic desensitization technique, group counseling based on reality  
  theory 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 68 ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2553

บทนำา 
 ความวิตกกังวลเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่ง
ที่ ไม่สบายใจ ซึ่งจะแสดงออกในรูปของความ
กลัว เช่น กลัวสอบเรียนต่อมหาวิทยาลัยไม่ได้ 
กลัวสอบตก กลัวเรียนจบออกมาแล้วไม่มีงานทำา 
ความกลัวเหล่านี้จะก่อให้เกิดความไม่สบายใจซึ่ง
อาจเกดิขึน้กอ่นหรอืหลงัเหตกุารณท่ี์บคุคลนัน้ตอ้ง
ประสบ (ลักขณา สริวัฒน์, 2545: 70) ความวิตก
กงัวลเปน็อาการทีเ่กิดข้ึนได้ในคนปกตท่ัิวไป เม่ือมี
ความเครยีดเขา้มากระทบในคนทีม่คีวามวติกกงัวล
จะมีความรู้สึกสับสน เครียด กังวล วิตก ตื่นเต้น 
ไม่มีความสุข ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกาย เช่น มือสั่น ตัวสั่น ปัสสาวะบ่อย ปั่นป่วน 
ในทอ้ง แนน่หนา้อก ลกุลีล้กุลน (รตันา สายพานชิย ์ 
และสุวรรณี พุทธิศรี, 2548: 161) ทั้งนี้ความวิตก
กังวลมีผลต่อการเรียนรู้ ถ้าระดับความวิตกกังวล
ต่ำาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสูง แต่ถ้าระดับ 
ความวิตกกังวลสูงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะต่ำา 
(บุญรัตน์ ติกคณารักษ์, 2544: 1 อ้างอิงมาจาก 
Stevenson & Adum, 1969) ถ้าหากมีความวิตก
กังวลในระดับต่ำาจะช่วยเสริมแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้
เพิ่มขึ้น แต่ถ้ามีความวิตกกังวลสูงจะเป็นอุปสรรค
ขัดขวางการเรียนรู้ (Tefera, 2008: website) 

 เทคนิคการลดความรู้สึกอย่างเป็นระบบ 
(systematic desensitization technique) เป็น
เทคนิคหนึ่งที่นักพฤติกรรมบำาบัดใช้บำาบัดความ
กลัวหรือความวิตกกังวลท่ีไม่มีเหตุผล พัฒนาข้ึน
โดย Joseph Wolpe จิตแพทย์ชาวแอฟริกาใต้ 
(สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2549: 105) วิธีการ คือ 
การทำาลายหรือลดความกลัวที่ไม่สมเหตุสมผลอ
ย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยใช้สภาวะทางกายเป็น
ตัวยับยั้ง คือ การผ่อนคลาย (relaxation) เมื่อ
บุคคลที่มีความรู้สึกวิตกกังวลหรือมีความกลัวจะ
เกิดความเครียด ถ้าสามารถทำาให้บุคคลรู้สึกผ่อน
คลายได้แล้ว ความรู้สึกผ่อนคลายจะเข้ามาแทนที่

ความรู้สึกวิตกกังวลหรือความกลัว ความเครียด
จะหายไปหรือลดลง (ประเทือง ภูมิภัทราคม, 
2540: 311) ส่วนการให้คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎี
เผชิญความจริง พัฒนาขึ้นโดย William Glasser 
จิตแพทย์ชาวอเมริกัน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 โดยนำา
มาใช้กับผู้ที่มีปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม 
หลักการปรึกษาเน้นที่พฤติกรรมปัจจุบันของผู้ที่
มีปัญหา โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยให้บุคคลได้รู้จัก
ตนเอง กล้าเผชิญกับความเป็นจริงและตอบสนอง
ความตอ้งการของตนในโลกของความเปน็จรงิโดย
ไม่รุกรานหรือทำาร้ายตนเองและผู้อื่น ย้ำาให้บุคคล
มีความรับผิดชอบในพฤติกรรมของตน (พงษ์พันธ์ 
พงษ์โสภา, 2544: 123) ผลของการลดความรู้สึก
อย่างเป็นระบบและการให้คำาปรึกษาแบบเผชิญ
ความจริงทำาให้นักศึกษามีความวิตกกังวลในการ
สอบลดลง (เอกภพ คงสวัสดิ์, 2541: 77) 

 การเรียนของนักศึกษาพยาบาลนอกจาก
การศึกษาด้านวิชาการ หลักการ แนวคิดทฤษฎี
ต่างๆ แล้ว ยังมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดูแล
ช่วยเหลือผู้ป่วย ซ่ึงต้องนำาความรู้ความเข้าใจมา
ประยุกต์ใช้และต้องเอาใจใส่อย่างมากเพื่อไม่ให้
เกิดความผิดพลาดขึ้นกับผู้ป่วยและต้องทำาให้ผล
การสอบปลายภาคเปน็ทีน่า่พอใจ จงึทำาใหน้กัศกึษา
เกดิความวิตกกงัวล ดงันัน้การวิจยัเปรยีบเทยีบผล
การใชเ้ทคนิคการลดความรูส้กึอยา่งเปน็ระบบและ
การให้คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริง
ต่อความวิตกกังวลในการสอบ จึงมีความจำาเป็น
และสำาคัญอย่างยิ่ง 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลใน
การสอบปลายภาคของนักศึกษาพยาบาล ก่อน
และหลังการใช้เทคนิคการลดความรู้สึกอย่างเป็น
ระบบและการให้คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเผชิญ
ความจริง 
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 2. เพือ่เปรยีบเทยีบความวติกกงัวลในการ
สอบปลายภาคของนักศึกษาพยาบาล หลังการใช้
เทคนิคการลดความรู้สึกอย่างเป็นระบบและการ
ให้คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริง 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. หลังการใช้เทคนิคการลดความรู้สึก
อย่างเป็นระบบและการให้คำาปรึกษากลุ่มตาม
ทฤษฎีเผชิญความจริง นักศึกษาพยาบาลมีความ
วิตกกังวลในการสอบปลายภาคลดลง 

 2. หลังการใช้เทคนิคการลดความรู้สึก
อย่างเป็นระบบและการให้คำาปรึกษากลุ่มตาม
ทฤษฎีเผชิญความจริง นักศึกษาพยาบาลมีความ
วิตกกังวลในการสอบปลายภาคแตกต่างกัน 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขต
อุดรธานี ปีการศึกษา 2551 จำานวน 108 คน กลุ่ม
ตัวอย่างได้มาโดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีคะแนน
ความวิตกกังวล 41 คะแนนขึ้นไป โดยความสมัคร
ใจ จำานวน 12 คน จับคู่นักศึกษาที่มีเพศเดียวกัน 
อายุ คะแนนเฉลี่ยสะสม คะแนนความวิตกกังวล 
และรายไดข้องครอบครวัใกลเ้คยีงกัน 6 คู ่แลว้สุม่
อย่างง่าย (simple random sampling) เข้ากลุ่ม
ทดลองที่ 1 ใช้เทคนิคการลดความรู้สึกอย่างเป็น
ระบบ และกลุ่มทดลองที่ 2 ใช้การให้คำาปรึกษา
กลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบวัดความวิตกกังวลของสปิลเบอร์
เกอร์ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating 
scale) 4 ระดับ จำานวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ .91 

 2. โปรแกรมการลดความรู้สึกอย่างเป็น
ระบบ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 

 2.1 ซีดีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ มี
เสียงบรรยายประกอบดนตรีเบาๆ ให้นักศึกษา
กำาหนดการหายใจเข้าออก หลังจากนั้นฝึกเกร็ง
และคลายกล้ามเนื้อมือ แขน หน้าผาก ตา แก้ม 
จมูก ขากรรไกร ลิ้น ริมฝีปาก คอ อก ไหล่ หลัง 
หนา้ทอ้ง กน้ เทา้และขาขวา เทา้และขาซา้ย ระยะ
เวลา 15 นาที 

 2.2 ซดีสีภาพการณค์วามวติกกงัวลในการ
สอบ ประกอบดว้ย 3 สภาพการณ ์โดยแตล่ะสภาพ
การณ์บรรยายความวิตกกังวลในการสอบปลาย
ภาค เรียงลำาดับจากความวิตกกังวลน้อยไปหา
มากเพื่อให้นักศึกษาฝึกจินตนาการ เมื่อนักศึกษา
จินตนาการได้แล้วผู้วิจัยให้นักศึกษาผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อ ระยะเวลา 5 นาที 

 3. โปรแกรมการให้คำาปรึกษากลุ่ม
ตามทฤษฎีเผชิญความจริง ประกอบด้วย การ
สร้างสัมพันธภาพ การเน้นพฤติกรรมปัจจุบัน 
การประเมินพฤติกรรม การพัฒนาเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง มีความมุ่งมั่น ไม่ยอมรับข้อแก้ตัว 
ไม่ใช้การลงโทษ และไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจ 

 การทดลอง 
 ใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองแบบ  
randomized two groups pretest posttest  
design โดยมีขั้นตอนการทดลองดังนี้ 

 1. วัดความวิตกกงัวลในการสอบภาคการ
ศึกษาที่ 1 ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบวัดความวิตก
กังวลของสปิลเบอร์เกอร์ ก่อนสอบปลายภาค 1 
ชั่วโมง 

 2. ดำาเนินการทดลองในภาคเรยีนที ่2 โดย
กลุ่มทดลองที่ 1 ใช้เทคนิคการลดความรู้สึกอย่าง
เป็นระบบตามโปรแกรม จำานวน 15 ครั้ง กลุ่ม
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ทดลองที่ 2 ใช้การให้คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎี
เผชิญความจริงตามโปรแกรม จำานวน 15 ครั้ง 

 3. หลังเสร็จสิ้นการทดลอง วัดความวิตก
กงัวลในการสอบภาคการศกึษาที ่2 กอ่นสอบปลาย
ภาค 1 ชั่วโมง โดยใช้แบบวัดความวิตกกังวลของ
สปิลเบอร์เกอร์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เปรียบเทียบความวิตกกังวลระหว่าง
ก่อนและหลงัการใชเ้ทคนคิการลดความรูส้กึอยา่ง
เป็นระบบและการให้คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎี
เผชิญความจริง โดยใช้ the Wilcoxon matched 
pairs signed-ranks test 

 2. เปรยีบเทยีบความวติกกงัวลหลงัการใช้
เทคนคิการลดความรูส้กึอยา่งเปน็ระบบและการให้
คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริง โดยใช้ 
the Mann-Whitney U test 

ผลการวิจัย 
 1. หลังการใช้เทคนิคการลดความรู้สึก
อย่างเป็นระบบและการให้คำาปรึกษากลุ่มตาม
ทฤษฏีเผชิญความจริง นักศึกษาพยาบาลมีความ
วิตกกังวลในการสอบปลายภาคลดลงอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. หลังการใช้เทคนิคการลดความรู้สึก
อย่างเป็นระบบ นักศึกษาพยาบาลมีความวิตก
กังวลในการสอบปลายภาคลดลงน้อยกว่าการให้
คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริง อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล 
 1. หลังการใช้เทคนิคการลดความรู้สึก
อย่างเป็นระบบ นักศึกษาพยาบาลมีความวิตก
กังวลในการสอบปลายภาคลดลง อยา่งมนียัสำาคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 เปน็ไปตามสมมตฐิานของการ
วิจยัขอ้ 1 ผลการวิจยัพบเชน่น้ีเน่ืองจากเทคนิคการ
ลดความรูส้กึอยา่งเปน็ระบบเริม่ตน้จากการสอนให้
นักศึกษาฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ซึ่งนักศึกษา
สามารถฝกึปฏบิตักิารเกรง็และการคลายกลา้มเนือ้
ไดเ้ปน็อยา่งด ีและสำารวจความรูส้กึขณะผอ่นคลาย
ได้ดี เมื่อฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้แล้ว ผู้วิจัยได้
ให้นักศึกษาฟังเทปสภาพการณ์ความวิตกกังวล 
ซึ่งแบ่งเป็น 3 สภาพการณ์ เรียงลำาดับจากความ
วิตกกังวลน้อยที่สุดไปมากที่สุด นักศึกษาสามารถ
จนิตนาการไดท้ัง้ 3 สภาพการณ ์การที่ไดฝ้กึทกัษะ
การยับยั้งความกลัว เอาชนะความกลัวตามลำาดับ
ขั้นสภาพการณ์ จนกระทั่งความกลัวนั้นหายไปใน
ลำาดบัสดุทา้ย (Wikipedia, 2009: website) ทำาให้
สามารถควบคุมความกลัวและความวิตกกังวลได้ 
ภายหลังการทดลองนักศึกษาจึงมีความวิตกกังวล
ในการสอบปลายภาคลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของวรรณวดี พรหมสุรินทร์ (2541: 82) ได้
เปรียบเทียบผลของการฝึกลดความรู้สึกอย่างเป็น
ระบบเปน็รายบคุคล และการใหค้ำาปรกึษาเปน็ราย
บุคคลแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง เพื่อลดความ
วิตกกังวลในการคบเพื่อนต่างเพศของนิสิตชั้นปีที่ 
2 คณะศึกษาศาสตร์ พบว่าการฝึกลดความรู้สึก
อย่างเป็นระบบเป็นรายบุคคลทำาให้นิสิตมีความ
วิตกกังวลในการคบเพื่อนต่างเพศลดลง อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 หลังการให้คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎี
เผชิญความจริง นักศึกษาพยาบาลมีความวิตก
กงัวลในการสอบปลายภาคลดลง อยา่งมนัียสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานของ
การวิจัยข้อ 1 เนื่องจากการให้คำาปรึกษากลุ่มตาม
ทฤษฏีการเผชญิความจรงิ มหีลกัการปรกึษาทีเ่น้น
พฤตกิรรมปจัจบุนัของผูท้ีม่ปีญัหา ชว่ยใหบ้คุคลได้
รู้จักตนเอง กล้าเผชิญกับความเป็นจริงและตอบ
สนองความต้องการของตนในโลกของความเป็น
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จริงโดยไม่รุกรานหรือทำาร้ายตนเองและผู้อื่น ย้ำา
ให้บุคคลมีความรับผิดชอบในพฤติกรรมของตน 

(พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา, 2544: 123) การวิจัยครั้ง
น้ีกลุ่มทดลอง 6 คน ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กันด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น เป็น
กันเอง โดยให้นักศึกษาวางโครงการร่วมกัน เน้น
สิ่งท่ีเป็นปัจจุบันและอนาคต และยอมรับสิ่งที่ถูก
ต้อง กล้าเผชิญกับความจริงที่เกิดขึ้นโดยไม่ยอม
ล้มเลิกความตั้งใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม หลัง
เสร็จสิ้นการทดลองจึงทำาให้นักศึกษามีความวิตก
กังวลในการสอบปลายภาคลดลง สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของเอกภพ คงสวัสดิ์ (2541: 77) ได้
เปรียบเทียบผลของการให้คำาปรึกษาแบบเผชิญ
ความจริงและการลดความรู้สึกอ่อนไหวอย่างเป็น
ระบบเป็นรายบุคคลเพื่อลดความวิตกกังวลเรื่อง
การสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่าการให้คำาปรึกษาแบบ
เผชญิความจรงิทำาให้นกัศึกษามีความวติกกังวลใน
การสอบลดลง 

 2. หลังการใช้เทคนิคการลดความรู้สึก
อย่างเป็นระบบ นักศึกษาพยาบาลมีความวิตก
กังวลในการสอบปลายภาคลดลงนอ้ยกวา่การใหค้ำา
ปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริง อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัยข้อ 2 เพราะเทคนิคการลดความรู้สึก
อย่างเป็นระบบ อาจมีปัญหาในการดำาเนินการ 
เช่น 1) นักศึกษาไม่สามารถใช้การผ่อนคลาย
กล้ามเน้ือลึก 2) นักศึกษาสร้างลำาดับความวิตก
กังวลไมเ่หมาะสม 3) นกัศกึษาบางคนอาจมปีญัหา
เรื่องของการจินตนาการ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 
2549: 125) สว่นการใหค้ำาปรกึษาตามทฤษฎเีผชญิ
ความจริง เป็นรูปแบบพิเศษของการสอนหรือการ
ฝึกอบรมในช่วงเวลาสั้นๆ เป็นการให้คำาปรึกษา
แบบเน้นความจริง คือ การสอนให้สามารถผ่าน

ความยุ่งยากของตน และช่วยให้สามารถรู้วิธีการ
ที่จะค้นพบความต้องการของตน โดยใช้วิธีการ 
3 R ซึ่งได้แก่ 1) ความถูกต้อง (right) 2) ความ
รับผิดชอบ (responsibility) และ 3) ความจริง 
(reality) (พนม ลิ้มอารีย์, 2546: 192) ผลการ
วิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของเอกภพ 
คงสวัสดิ์ (2541: 77) ที่พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ได้รับ
การฝึกตามโปรแกรมการให้คำาปรึกษาแบบเผชิญ
ความจรงิ และโปรแกรมการลดความรูส้กึออ่นไหว
อยา่งเปน็ระบบเปน็รายบคุคล มคีวามวิตกกงัวลใน
การสอบลดลงไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.1 ผู้ที่จะนำาโปรแกรมการลดความรู้สึก
อย่างเป็นระบบไปใช้ ควรมีประสบการณ์ในการ
ฝึกลดความรู้สึกอย่างเป็นระบบด้วยตนเอง และ
ต้องศึกษาขั้นตอน หลักการ วิธีการ วิธีดำาเนินการ
อย่างละเอียด ก่อนนำาไปใช้ฝึกกับนักศึกษา 

 1.2 การฝึกลดความรู้สึกอย่างเป็นระบบ 
ควรฝึกในสถานที่สงบ ไม่มีเสียงรบกวน ถ้าฝึกใน
สถานศึกษา สามารถฝึกหลังเวลาทำาการ จะทำาให้
นักศึกษามีสมาธิในการฝึกมากขึ้น 

 2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัตอ่ไป 

  2.1 ควรมีการวิจัยติดตามผลนักศึกษา
ที่ใช้เทคนิคการลดความรู้สึกอย่างเป็นระบบ และ
การให้คำาปรกึษากลุม่ตามทฤษฎีเผชญิความจรงิใน
การสอบปลายภาคในเทอมต่อไป 

  2.2 ควรมีการวิจัยการให้คำาปรึกษากลุ่ม
ตามทฤษฎีเผชิญความจริงเพื่อลดความวิตกกังวล
ในการสอบปลายภาคในนักเรียน นักศึกษา หรือ
บุคคลทั่วไปในการลดความวิตกกังวลเรื่องต่างๆ 
ในชีวิตประจำาวัน 
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การเปรียบเทียบผลการเรียนของนิสิตระดับปริญญาโทท่ีเรียนบทเรียน 
ทีใ่ชเ้วบ็เทคโนโลย ีวชิาระบบการศกึษาทางไกล ทีใ่ชร้ปูแบบการนำาเสนอ
แตกต่างกัน 
Comparisons of Learning Outcomes of Master’s Degree  
Program Students Who Learned Using Different Patterns of 
Presentation of Web-based Learning Technology on Distance 
Education Systems 

ปิยศักดิ์ สีหนาท,1 เผชิญ กิจระการ,2 วิรัตน์ พงษ์ศิริ3 
Piyasak Seehanat,1 Pachoen Kidrakarn,2 Wirat Pongsiri3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนที่ใช้เว็บเทคโนโลยี วิชาระบบการศึกษา
ทางไกล ที่นำาเสนอแบบตามลำาดับและนำาเสนอแบบพร้อมกัน ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 และหาค่าดัชนี
ประสทิธผิลของบทเรยีนที่ใชเ้วบ็เทคโนโลยทีีม่รีปูแบบการนำาเสนอแตกตา่งกนั 2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนระหวา่งบทเรยีนที่ใชเ้วบ็เทคโนโลยีทีม่รีปูแบบการนำาเสนอแตกตา่งกนั และ 3) เปรยีบเทยีบ 
ความคิดเห็นระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนที่ใช้เว็บเทคโนโลยีที่มีรูปแบบการนำาเสนอแตกต่างกัน  
กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจัิย คอื นสิติระดับปรญิญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ภาคเรยีนที ่3 (ฤดูรอ้น) ปกีารศกึษา 2551 จำานวน 51 คน จากการสุม่อยา่งงา่ย  
(simple random sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ 1 จำานวน 27 คน เรียนด้วย 
บทเรียนท่ีใช้เว็บเทคโนโลยีที่นำาเสนอแบบตามลำาดับ และกลุ่มทดลองที่ 2 จำานวน 24 คน เรียนด้วย 
บทเรยีนที่ใชเ้วบ็เทคโนโลยทีีน่ำาเสนอแบบพร้อมกนั เครือ่งมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูคอื 1) บทเรยีน
ท่ีใชเ้วบ็เทคโนโลยทีีน่ำาเสนอแบบตามลำาดบัและนำาเสนอแบบพรอ้มกนั 2) แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน 3) แบบวดัความคดิเห็นตอ่การเรยีนด้วยบทเรยีนที่ใชเ้ว็บเทคโนโลย ีสถติทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
คอื คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน รอ้ยละ และทดสอบสมมตุฐิานดว้ย t-test (independent samples) 

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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 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

 1. บทเรียนที่ ใช้เว็บเทคโนโลยีที่นำาเสนอแบบตามลำาดับและนำาเสนอแบบพร้อมกัน มี
ประสิทธิภาพ 78.79/68.33 และ 80.31/71.04 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.4052 และ 0.4684 
ตามลำาดับ 

 2. นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนท่ีใช้เว็บเทคโนโลยีที่นำาเสนอแบบพร้อมกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่านิสิตท่ีเรียนด้วยบทเรียนท่ีใช้เว็บเทคโนโลยีที่นำาเสนอแบบตามลำาดับ อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 3. นิสิตมีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยบทเรียนที่ใช้เว็บเทคโนโลยีที่มีรูปแบบการนำาเสนอ 
แตกต่างกัน โดยรวมอยู่ในระดับมากไม่แตกต่างกัน 

คำาสำาคัญ: บทเรียนที่ใช้เว็บเทคโนโลยี, การนำาเสนอแบบตามลำาดับ, การนำาเสนอแบบพร้อมกัน 

Abstract 
 This study aimed: 1) to develop web-based learning technology on distance  
education systems with sequential presentation pattern and simultaneous presentation  
pattern with required efficiencies of 80/80, and to find out effectiveness indices of web-based  
learning technology with different patterns of presentation, 2) to compare learning  
achievement of students who learned using developed web-based learning technology with 
different patterns of presentation, and 3) to compare students’ opinion on learning through 
developed web-based learning technology with different patterns of presentation. The sample 
consisted of 51 graduate students in the Master of Education degree Program majoring in 
Educational Technology, Faculty of Education, Mahasarakham University in the third semester 
(summer) of the academic year 2008. They were divided by using simple random sampling 
technique into experimental group 1 of 27 students learning through developed web-based 
learning technology with sequential presentation pattern, and experimental group 2 of 24 
students learning through developed web-based learning technology with simultaneous  
presentation pattern. The instruments employed for the study included; 1) web-based learning  
technology with sequential presentation pattern and simultaneous presentation pattern,  
2) a learning achievement test, and 3) a scale on students’ opinion on learning through  
developed web-based learning technology. The collected data were analyzed by mean, 
standard deviation, percentage, and independent t-test. 
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 The results of the study were as follows: 

 1. The developed web-based learning technology with sequential presentation pat-
tern and simultaneous presentation pattern had efficiencies of 78.79/68.33 and 80.31/71.04, 
and had effectiveness indices of 0.4052 and 0.4684, respectively. 

 2. The students learned through developed web-based learning technology with 
simultaneous presentation pattern showed higher learning achievement than those who 
learned through sequential presentation pattern at a .05 level of significance. 

 3. The students agreed with developed web-based learning technology with two 
presentation patterns as a whole at a high level, with no difference. 

Keywords: web-based learning technology, sequential presentation pattern, simultaneous  
  presentation pattern 

บทนำา 
 การศกึษาทางไกล (distance education)  
หรือการเรียนทางไกล (distance learning)  
เป็นระบบการศึกษาที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกล
กันทั้งสถานที่และเวลา แต่สามารถทำาให้เกิดการ
เรียนรู้ได้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมโยงการ
เรียนการสอน ใช้สื่อการสอนในลักษณะของสื่อ
ประสมท่ีใช้สื่อต่างๆ ร่วมกัน เช่น ตำาราเรียน  
เทปเสยีง แผนภูม ิกราฟ ภาพกราฟกิ หรอือปุกรณ์
โทรคมนาคม และสื่อมวลชนประเภทวิทยุและ
โทรทัศน์เข้ามาช่วยในการแพร่กระจายการศึกษา
ไปยงัผูท้ีอ่ยากเรยีนรูไ้ด้อย่างกวา้งขวางทกุทอ้งถ่ิน 
(กดิานนัท ์มลทิอง, 2548: 288) การเรียนการสอน
ท่ีใช้เว็บเทคโนโลยีจึงเป็นการนำาความสามารถใน
รปูแบบตา่งๆ ของเครือข่ายอินเทอร์เนต็มาใช ้การ
เรยีนในลกัษณะนีผู้้เรยีนสามารถศกึษาด้วยตนเอง
ได้ตามความต้องการไม่ว่าอยู่ที่ใด จึงช่วยลดค่าใช้
จ่ายในการศึกษา เป็นการจัดการเรียนการสอนที่
สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และทำาให้เกิด
ความเสมอภาพทางการศึกษา 

 การเรียนการสอนที่ใชเ้วบ็เทคโนโลยีทีน่ำา

เสนอภาพแบบตามลำาดับ (sequential-image) 
เปน็การเสนอภาพบนจอแยกกนัทลีะภาพ โดยภาพ
เก่าจะหายไปเมื่อมีภาพใหม่มาแทนที่ ส่วนการนำา
เสนอภาพแบบพร้อมกัน (simultaneous-image) 
เป็นการเสนอภาพหลายๆ ภาพบนจอพร้อมกัน 
ลักษณะเช่นน้ีช่วยเอ้ือต่อผู้เรียนให้สามารถรับ
สาระและจัดกระบวนสาระที่ได้รับได้จำานวนมาก
ในเวลาอันสั้น คือสามารถเพิ่มเน้ือหาที่ได้รับขึ้น
โดยลดการต้องจดจำาที่มากเกินไป การเรียนรู้จะดี
ขึ้น (Perrin, 1969: 34) การนำาเสนอภาพจะดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียนทำาให้อยากเรียนรู้ ในการ
เรียนการสอนทางไกลที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าชั้นเรียน 
ไม่มีการพบผู้สอน การนำาเสนอด้วยมัลติมีเดียที่
นำาเสนอทั้งภาพและเสียงจะทำาให้ผู้เรียนมีความ
รู้สึกใกล้ชิดกับผู้สอนเหมือนได้นั่งเรียนอยู่ในห้อง
เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนด้วยเว็บ
เทคโนโลยีที่มีรูปแบบการนำาเสนอแบบตามลำาดับ
และแบบพร้อมกัน ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางใน
การออกแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เ พื่ อ พั ฒ น า บ ท เ รี ย น ที่ ใ ช้ เ ว็ บ
เทคโนโลยีที่นำาเสนอแบบตามลำาดับและนำาเสนอ
แบบพร้อมกัน ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 และหาค่า
ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนที่ใช้เว็บเทคโนโลยีที่
พัฒนาขึ้น 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหว่างนิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนที่ ใช้เว็บ
เทคโนโลยีที่นำาเสนอแบบตามลำาดับและนำาเสนอ
แบบพร้อมกัน 

 3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
นิสิตต่อการเรียนด้วยบทเรียนที่ใช้เว็บเทคโนโลยี
ที่นำาเสนอแบบตามลำาดับและนำาเสนอแบบพร้อม
กัน 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนท่ีใช้เว็บ
เทคโนโลยี ท่ีนำาเสนอแบบพร้อมกันมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านิสิตท่ีเรียนด้วยบทเรียนท่ีใช้
เว็บเทคโนโลยีที่นำาเสนอแบบตามลำาดับ 

 2. นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนท่ีใช้เว็บ
เทคโนโลย ีทีน่ำาเสนอแบบพร้อมกนัมคีวามคดิเหน็
ในทางบวกมากกว่านิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนที่ใช้
เว็บเทคโนโลยีที่นำาเสนอแบบตามลำาดับ 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิต
ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ภาคเรียนที่ 3 (ฤดูร้อน) ปีการศึกษา 
2551 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาระบบการศึกษาทาง
ไกล จำานวน 80 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่ม

อยา่งงา่ย (simple random sampling) ดว้ยวิธกีาร 
จับฉลาก จำานวน 51 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 2 
กลุ่ม กลุ่มทดลองที่ 1 จำานวน 27 คน เรียนด้วย 
บทเรียนที่ใช้เว็บเทคโนโลยีที่นำาเสนอแบบตาม
ลำาดับ และกลุ่มทดลองที่ 2 จำานวน 24 คน เรียน
ด้วยบทเรียนที่ ใช้เว็บเทคโนโลยีที่นำาเสนอแบบ
พร้อมกัน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. บทเรยีนที่ใชเ้ว็บเทคโนโลยทีีน่ำาเสนอ
แบบตามลำาดับ คือ การนำาเสนอตามลำาดับภาพ 
โดยภาพเก่าจะหายไปและทดแทนด้วยภาพใหม่ใน
กรอบเดียวบนหน้าจอ จำานวน 10 หน่วยการเรียน 

 2. บทเรยีนที่ใชเ้ว็บเทคโนโลยทีีน่ำาเสนอ
แบบพร้อมกัน คือ การนำาเสนอมากกว่า 1 กรอบ 
พร้อมกันบนหน้าจอ จำานวน 10 หน่วยการเรียน 

 3. แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ มีค่าความ
ยาก .20-.80 ค่าอำานาจจำาแนก .20-.86 และ 
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .86 

 4. แบบวัดความคิดเห็นต่อการเรียน
ด้วยบทเรียนที่ใช้เว็บเทคโนโลยี แบบมาตรส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จำานวน 36 
ข้อ มีค่าอาจจำาแนก .21-.87 และค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ .84 

 การดำาเนินการทดลอง 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (pretest) ทั้ง 2 
กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 2. ดำาเนินการทดลองโดยกลุ่มทดลองที่ 
1 เรียนด้วยบทเรียนที่ใช้เว็บเทคโนโลยีที่นำาเสนอ
แบบตามลำาดับ และกลุ่มทดลองที่ 2 เรียนด้วย
บทเรียนที่ใช้เว็บเทคโนโลยีที่นำาเสนอแบบพร้อม
กัน แต่ละกลุ่มใช้เวลาเรียน 15 ชั่วโมง 

 3. ทดสอบหลังเรียน (posttest) ทั้ง 2 
กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ชุดเดิม และให้นิสิตตอบแบบวัดความคิดเห็นต่อ
การเรียนด้วยบทเรียนที่ใช้เว็บเทคโนโลยี 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน 
ท่ีใช้เวบ็เทคโนโลยี ทีมี่รปูแบบการนำาเสนอแตกตา่ง 
กัน ทั้ง 2 รูปแบบ โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 

 2. วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของ 
บทเรียนที่ ใช้เว็บเทคโนโลยี ที่มีรูปแบบการ 
นำาเสนอแตกต่างกัน ทั้ง 2 รูปแบบ โดยการใช้ 
สูตรคำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล 

 3. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และความคดิเหน็ตอ่การเรียนด้วยบทเรียนท่ีใช้เวบ็
เทคโนโลยี ที่มีรูปแบบการนำาเสนอแตกต่างกัน 
โดยใช้สถิติ t-test (independent) 

ผลการวิจัย 
 1. บทเรียนที่ ใช้ เว็บเทคโนโลยีที่นำา
เสนอแบบตามลำาดับและนำาเสนอแบบพร้อมกัน มี
ประสิทธิภาพ 78.79/68.33 และ 80.31/71.04 
และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.4052 และ 
0.4684 ตามลำาดับ 

 2. นิสิตที่ เรียนด้วยบทเรียนที่ ใช้เว็บ
เทคโนโลยีท่ีนำาเสนอแบบพร้อมกัน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนที่ใช้
เว็บเทคโนโลยีท่ีนำาเสนอแบบตามลำาดับ อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3. นิสิตมีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วย
บทเรยีนที่ใชเ้วบ็เทคโนโลยทีีม่รีปูแบบการนำาเสนอ
แตกต่างกันโดยรวมอยู่ในระดับมากไม่แตกต่าง
กัน โดยมคีวามคดิเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ดุในด้าน
ความรู้สึกและด้านพฤติกรรม ส่วนด้านความรู้มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล 
 1. บทเรยีนที่ใชเ้ว็บเทคโนโลยทีีน่ำาเสนอ
แบบตามลำาดับและนำาเสนอแบบพร้อมกัน ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.79/68.33 
และ 80.31/71.04 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ถึงแม้ผู้วิจัยได้พัฒนาตามขั้นตอนในการพัฒนาสื่อ 
การเรียนการสอนตามแนวทางของกิดานันท์  
มลิทอง (2548: 298) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้น คือ  
1) ขัน้วางแผน มกีารกำาหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 
กำาหนดเนื้อหาและลักษณะรูปแบบบทเรียน
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนการสอน เตรยีม
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิต เขียนบทตาม
รายการเนือ้หาหรอืบทเรยีน 2) ขัน้เตรยีมการผลติ 
มีการกำาหนดผังรายการให้การถ่ายทำาตรงตาม
รายการเน้ือหาบทเรยีน สอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงค์
การเรยีนการสอน 3) ขัน้ผลติรายการ เปน็ขัน้ตอน
การปฏิบัติงานทางเทคนิคต่างๆ เช่น การบันทึก
ภาพ หรือการบันทึกเสียงขณะถ่ายทำา เป็นการ 
เก็บข้อมูลดิบที่จะนำาไปใช้ในการผลิตบทเรียน  
4) ขั้นหลังการผลิต และ 5) ขั้นประเมินผล รวม
ทัง้เว็บเทคโนโลยทีีส่รา้งขึน้ไดผ้า่นการประเมนิจาก 
ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากน้ีผู้วิจัยได้ทดลองใช้เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพโดยการทดลองรายบุคคล 
(one-to-one testing) การทดลองกลุม่เลก็ (small 
group testing) กับนิสิต 3 คน ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนแตกตา่งกนั และการทดลองกลุม่ยอ่ย 
นิสิต 40 คน ก่อนที่จะนำาไปใช้ในภาคสนาม (field  
test i ng) เมื่ อพิ จารณาประสิทธิภาพของ
กระบวนการ จะเห็นว่าทั้ง 2 รูปแบบ อยู่ในเกณฑ์ 
80/80 เมื่อบวกลบ 2.5 (เผชิญ กิจระการ, 2544: 
49-50) แตเ่มือ่พจิารณาประสทิธภิาพของผลลพัธ์
จะเห็นว่าต่ำากว่าเกณฑ์ 80/80 เน่ืองจากระบบเครอื
ข่ายยังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ ทำาให้กลุ่มตัวอย่าง
ตอ้งเดนิทางมาใชอ้นิเทอรเ์นต็ทีศ่นูยก์ารเรยีนหรอื
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ร้านอินเทอร์เน็ต การเรียนของนิสิตจึงไม่เป็นไป
ตามผลสมัฤทธิท์ีค่าดไว ้สอดคลอ้งกับงานวจัิยของ
อดิศร ก้อนคำา (2549: 87) ได้เปรียบเทียบผลการ
เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายวิชาการออกแบบ
และพัฒนามัลติมีเดีย ที่มีต่อผลการเรียนรู้ของ
นิสติระดบับณัฑติศกึษาทีม่รีปูแบบการเรยีนตา่งกนั 
พบว่าบทเรียนบนเครือข่ายมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.35/80.55 

 2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนที่ ใช้
เว็บเทคโนโลยีที่นำาเสนอแบบตามลำาดับและนำา
เสนอแบบพร้อมกัน มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.4052 และ 0.4684 แสดงว่าบทเรียนท่ีพัฒนา
ขึ้นทำาให้นิสิตมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิด
เป็นร้อยละ 40.52 และ 46.84 ตามลำาดับ ทั้งนี้
เนือ่งจากการเรยีนดว้ยบทเรยีนที่ใชเ้วบ็เทคโนโลยี
ที่นำาเสนอแบบตามลำาดับและนำาเสนอแบบพร้อม
กัน ประกอบด้วยข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว 
และเสยีงทีก่ลมกลนื เปน็การเรยีนรูแ้บบรปูธรรมที่
หลากหลายเขา้ใจงา่ย ทำาใหร้บัรูไ้ดท้ัง้ทางตาและห ู 
นสิติมจีนิตนาการในการเรยีน สง่ผลใหเ้รยีนรูอ้ย่าง 
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของอดิศร 
ก้อนคำา (2549: 87) พบว่าบทเรียนบนเครือข่าย
วิชาการออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย ที่มีต่อผล
การเรียนรู้ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.59 

 3. นิสิตที่ เรียนด้วยบทเรียนที่ ใช้เว็บ
เทคโนโลยีท่ีนำาเสนอแบบพร้อมกัน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนที่
นำาเสนอแบบตามลำาดับ อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของ 
การวิจัยข้อ 1 ผลการวิจัยพบเช่นนี้เนื่องจาก 
บทเรยีนที่ใชเ้วบ็เทคโนโลยทีีน่ำาเสนอแบบพรอ้มกนั 
เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อรวมอยู่ในตัวเดียวกัน
ท่ีสามารถแสดงได้ทั้งภาพ ภาพเคลื่อนไหว สีสัน 
เสียง และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ทำาให้ผู้เรียน

สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและเข้าใจสิ่งที่เรียน
ได้อย่างรวดเร็ว (กิดานันท์ มลิทอง, 2548: 202) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพีรพงศ์ แจ ่มรังษี 
(2547: 95) ได้ศึกษาผลของรูปแบบการนำาเสนอ
สตรีมมิ่งมีเดียการสอนแบบบรรยายในการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต พบว่านิสิตที่เรียนด้วย
สตรีมมิ่งมีเดียการสอนแบบบรรยาย์ที่มีรูปแบบ
การนำาเสนอแบบพร้อมกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่านิสิตที่เรียนด้วยรูปแบบการนำาเสนอ
แบบตามลำาดับอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิตที่ระดับ 
.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของบอร์แมน  
(Borman, 1982: 42) ได้ศกึษาเปรยีบเทยีบผลของ 
การใช้สื่อประสม และการเสนอภาพแบบพร้อม
กัน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่ม
ที่ 1 ดูภาพที่นำาเสนอภาพแบบเดี่ยว กลุ่มที่ 2 ดู
ภาพซึ่งอยู่ด้านซ้ายและมีตัวอักษรบรรยายอยู่ด้าน
ขวา กลุ่มที่ 3 ดูภาพที่มีตัวอักษรบรรยายอยู่กลาง
ภาพส่วนภาพอยู่ทางด้านซ้ายและขวา กลุ่มที่ 4 ดู
ภาพที่นำาเสนอภาพแบบ 3 กรอบ กลุ่มที่ 1-4 ให้
ฟังเสียงดนตรีจากเทปเดียวกันเป็นเวลา 18 นาที 
ส่วนกลุ่มที่ 5 เป็นกลุ่มควบคุม ให้อ่านหนังสือตาม
ที่กำาหนด พบว่าการนำาเสนอภาพแบบพร้อมกัน 
3 กรอบ เป็นเครื่องมือที่ให้ประสิทธิภาพในการ
เรียนทั้งการเรียนรู้ระยะสั้นและระยะยาวอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติ 

 4. นิสิตมีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วย
บทเรียนที่ ใช้เว็บเทคโนโลยีที่มีรูปแบบการนำา
เสนอแตกต่างกัน โดยรวมอยู่ในระดับมากไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้าน
ความรู้สึกและด้านพฤติกรรมมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความรู้มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของ 
การวิจัยข้อ 2 ผลการวิจัยพบเช่นน้ีเป็นเพราะ 
บทเรียนที่ ใช้ เ ว็บเทคโนโลยีที่นำ า เสนอแบบ 
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ตามลำาดับและนำาเสนอแบบพร้อมกันได้นำาเสนอ
ทั้งข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว สีสันอย่าง 
หลากหลาย เสียงที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน และ
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับสื่อ ทำาให้นิสิตมี 
ความคิดเห็นต่อการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของอดิศร 
ก้อนคำา (2549: 88) พบว่านิสิตระดับบัณฑิต
ศึกษามคีวามพงึพอใจตอ่การเรยีนด้วยบทเรยีนบน 
เครือข่าย วิชาการออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย 
โดยรวมอยู่ในระดับมากไม่แตกต่างกันทั้ง 4 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที่มีรูปแบบการเรียนแบบคิดอเนกนัย  
กลุ่มที่มีรูปแบบการเรียนแบบดูดซึม กลุ่มที่มี 
รูปแบบการเรียนแบบคิดเอกนัย และกลุ่มท่ีมี 
รูปแบบการเรียนแบบปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช ้

 1.1 การนำาบทเรียน วิชาระบบการศึกษา

ทางไกล ที่ใช้เว็บเทคโนโลยีที่นำาเสนอแบบตาม 
ลำาดับและนำาเสนอแบบพร้อมกันไปใช้ ผู้สอน 
จะต้องควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนที่จะมีผลต่อการ
ดำาเนินการเรียนการสอน ป้องกันสิ่งรบกวนต่างๆ 
จัดบรรยากาศในการเรียนการสอนให้เหมาะสม 
เช่น คอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
เปน็อยา่งด ีผูเ้รยีนควรมกีารควบคมุตนเองให้เรยีน
ตามกระบวนการที่กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

 1.2 การนำาบทเรยีนที่ใชเ้ว็บเทคโนโลยีไป
ใช้ให้ได้ผลดี ควรมีการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้เพยีงพอกบัจำานวนผูใ้ชแ้ละอุปกรณอ่ื์นเพือ่ความ
สะดวกในการเรียนการสอน 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรมีการวิจัยบทเรียนที่ ใช้ เ ว็บ
เทคโนโลยทีีม่รีปูแบบทีเ่หมาะสมกบัสาขาวชิาตา่งๆ 

 2.2 ควรมกีารวจิยัเปรยีบเทยีบผลการเรยีน 
ระหว่างการใช้บทเรียนที่ใช้เว็บเทคโนโลยีรูปแบบ
ต่างๆ กับการสอนแบบอื่นๆ 
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ผลการเรียนรู้ เรื่องคำาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย โดยใช้โปรแกรม
บทเรยีนและ E-learning ทีมี่ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการนำาตนเอง
ในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
Effects of Learning Foreign Words Using in Thai through  
Courseware and E-learning Approaches on Learning  
Achievement and Self-directed in Learning of Matthayomsueksa 
5 Students 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาโปรแกรมบทเรียนและ e-learning เรื่องคำาภาษา 
ต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และหาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรม 
บทเรียนและ e-learning ที่พัฒนาข้ึน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการนำาตนเองใน
การเรียนรู้ ระหว่างการเรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียนและ e-learning และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อโปรแกรมบทเรียนและ e-learning กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา อำาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำานวน 60 คน จาก 
2 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) แล้วจับฉลากห้องเรียนจัดเป็น 
กลุ่มทดลองที่ 1 เรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียน และกลุ่มทดลองที่ 2 เรียนโดยใช้ e-learning เครื่องมือ 
ท่ีใช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ 1) โปรแกรมบทเรยีน 2) e-learning 3) แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 4) แบบ
วดัการนำาตนเองในการเรยีนรู ้5) แบบวดัความพงึพอใจตอ่โปรแกรมบทเรยีนและ e-learning สถติทิี่ใชใ้น
การวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test  
(independent samples) 

 ผลการวิจัยพบดังนี้ 

 1. โปรแกรมบทเรียนและ e-leaning มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.62/85.33 และ 75.95/83.58 
และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7128 และ 0.6743 ตามลำาดับ 
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 2. นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชโ้ปรแกรมบทเรยีนและนักเรยีนทีเ่รยีนโดยใช ้e-learning มผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน และมีการนำาตนเองในการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากไม่แตกต่างกัน 

 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและ e-learning โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก 

คำาสำาคัญ: โปรแกรมบทเรียน, e-learning, การนำาตนเองในการเรียนรู้, ความพึงพอใจ 

Abstract 
 The purposes of this study were; 1) to develop the courseware and e-learning  
approaches on foreign words using in Thai with a required efficiency of 80/80, and to find out 
effectiveness indices of the developed courseware and e-learning, 2) to compare learning  
achievement and self-directed in learning of the students who learned using these two  
approaches, and 3) to examine student satisfaction with learning through the courseware 
and e-learning. The sample consisted of 60 Matthayomsueksa 5 students, 2 classrooms,  
attending Kledlin Witthaya School, Amphoe Bua Yai, Nakhon Ratchasima Province, obtained 
using the cluster random sampling technique. They were divided into two experimental groups 
who learned courseware and e-learning. The research instruments were; 1) a courseware,  
2) e -learning, 3) an achievement test, 4) a scale on self-directed in learning, and (5) a 
scale on satisfaction with learning through the courseware and e-learning. The statistics used 
for analyzing the collected data were mean, standard deviation, percentage, and the t-test 
(independent samples) was employed for testing hypotheses. 

 The research results were as follows: 

 1. The developed courseware and e-learning had efficiencies of 78.62/85.33 and 
75.95/83.58, and effectiveness indices were 0.7128 and 0.6743, respectively. 

 2. The students learned using the courseware and those learned using e-learning did 
not show their learning achievement differently, and they had their self-directed in learning 
as a whole at a high level and did not show differently. 

 3. Both groups of the students showed their satisfaction with learning through the 
courseware and e-learning as a whole and in each aspect at a high level. 

Keywords: courseware, e-learning, self-directed in learning, satisfaction 
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บทนำา 
 การเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนเป็น 
รูปแบบการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ อย่ างมี 
ความหมาย ซึ่งบุญชม ศรีสะอาด (2537: 123) 
ได้ให้ความหมายว่าโปรแกรมบทเรียนคือการใช้
คอมพวิเตอรใ์นการสอนรายบคุคล ดำาเนนิการสอน 
โดย ใช้ โ ปรแกรมภายใต้ ก ารควบคุ มของ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ตามความสามารถของตนเอง เป็นการสอนที่ 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน 
โปรแกรมบทเรียนสามารถนำาเสนอเนื้อหาที่ดึงดูด
ความสนใจให้แก่ผู้เรียนได้โดยใช้เทคนิคของการ
เสรมิแรง มท้ัีงภาพกราฟกิ เสยีง และมกีารโตต้อบ
ระหวา่งผูเ้รยีนกบับทเรยีน พรอ้มทัง้สามารถบนัทกึ
ผลการเรียนและประเมินผลผู้เรียนได้ สามารถ
นำาบทเรียนติดตัวไปเรียนในสถานที่ต่างๆ ที่มี
คอมพิวเตอร์ได้ ไม่มีข้อจำากัดเวลาและสถานที่ 
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2550: 3) 

 e-learning เป็นการจัดรูปแบบการสอน
อีกอย่างหนึ่งที่มีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี
ใหม่ๆ กับกระบวนการออกแบบการเรียนการ
สอนทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางการเรียนรู้ด้วยการนำาตนเอง การเรียนด้วย  
e-learning สามารถย้อนกลับไปทบทวนได้ จึง
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่าง
ดี ไม่เบื่อหน่าย พร้อมทั้งสามารถที่จะเรียนซ้ำา
ได้อีก ระบบ e-learning ช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมและใช้ความสามารถในการใช้
อินเทอร์เน็ต ซึ่งจะทำาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ 
ในตวัเอง พรอ้มทัง้มภีาพกราฟฟกิ เสยีง มกีระดาน
สนทนาให้ผู้เรียนสามารถสนทนากับครูผู้สอน
ได้เป็นอย่างดี (ศุภชัย สุขะนินทร์ และกรกนก  
วงศ์พานิช, 2545: ค3) 

 เ ห็ น ไ ด้ ว่ า โ ป รแกรมบท เ รี ย นและ  
e-learning ทีน่ำามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

จะช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ
ได้มากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากน้ียัง
ตอบสนองแก่นักเรียนที่สนใจในการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และยังส่งเสริม
การเรยีนรูด้ว้ยการนำาตนเองให้แกผู่เ้รยีน พรอ้มทัง้
สร้างความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย ดังนั้นผู้วิจัย 
จึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโปรแกรม 
บทเรียนและบทเรียน e-learning เกี่ยวกับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการนำาตนเองในการ
เรียนรู้ เพื่อนำาผลการวิจัยไปพัฒนาประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมบทเรียนและ 
e-learning ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และหาดชันีประสทิธผิลของโปรแกรมบทเรยีนและ 
e-learning ที่พัฒนาขึ้น 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการนำาตนเองในการเรียนรู้ ระหว่างการ
เรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียนและ e-learning 

 3. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีน
ที่มีต่อโปรแกรมบทเรียนและ e-learning 

สมมติฐานของการวิจัย 
 นักเรียนที่เรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียน
และนักเรียนที่เรียนโดยใช้ e-learning มีผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนและการนำาตนเองในการ
เรียนรู้แตกต่างกัน 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเขตคุณภาพ 4 สำานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6 จำานวน 
180 คน จาก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเกล็ดลิ้น
วทิยา และโรงเรยีนบงึพะไล อำาเภอบวัใหญ ่จงัหวดั
นครราชสีมา ปีการศึกษา 2551 กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา อำาเภอบัวใหญ่ 
จำานวน 60 คน จาก 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการ
สุม่แบบกลุม่ (cluster random sampling) แลว้จับ
สลากหอ้งเรียนเป็นกลุม่ทดลองที ่1 จำานวน 30 คน 
เรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียน และกลุ่มทดลองที่ 
2 จำานวน 30 คน เรียนโดยใช้ e-learning 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. โปรแกรมบทเรียน 7 หน่วยการเรียน 

 2. e-learning 7 หน่วยการเรียน 

 3. แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ มี 
ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .25-.74 และค่าความ 
เชื่อมั่นเท่ากับ .86 

 4. แบบวัดการนำาตนเองในการเรียนรู้ 
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ตัว
เลือก จำานวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .93 

 5. แบบวัดความพึงพอใจต่อโปรแกรม 
บทเรียนและ e-learning ชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 20 ข้อ มีค่าอำานาจ
จำาแนกตั้งแต่ .56-.83 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
.94 

 การดำาเนินการวิจัย 
 1. ทำาการทดสอบก่อนเรียน (pretest) 
ทั้ง 2 กลุ่ม ด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและแบบวัดการนำาตนเองในการเรียนรู้ 

 2. ดำาเนินการเรียนโดยกลุ่มทดลองที่ 1 
เรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียน และกลุ่มทดลองที่ 
2 เรียนโดยใช้ e-learning ใช้เวลาเรียนกลุ่มละ 
16 ชั่วโมง 

 3. ทำาการทดสอบหลังเรียน (posttest) 
ทั้ง 2 กลุ่ม ด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและแบบวัดการนำาตนเองในการเรียนรู้หลัง
เรียน ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน 
และใหต้อบแบบวัดความพงึพอใจตอ่การเรยีนโดย
ใช้โปรแกรมบทเรียนและ e-learning 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะหป์ระสทิธภิาพของโปรแกรม
บทเรียนและ e-learning โดยการหาค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 

 2. วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของ
โปรแกรมบทเรียนและ e-learning โดยการใช้
สูตรคำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล 

 3. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และการนำาตนเองในการเรียนรู้ ระหว่างการใช้
โปรแกรมบทเรียนและ e-learning โดยใช้ t-test 
(independent samples) 

 4. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียน
โดยใช้โปรแกรมบทเรียนและ e-learning โดย
การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 
 1. โปรแกรมบทเรียนและ e-learning  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.62/85.33 และ 
75.95/83.58 และมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.7128 และ 0.6743 ตามลำาดับ 

 2. นักเรียนที่ เรียนโดยใช้โปรแกรม 
บทเรียนและนักเรียนที่เรียนโดยใช้ e-learning 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน และมี
การนำาตนเองในการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับ
มากไม่แตกต่างกัน 

 3. นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจตอ่การเรยีน
โดยใชโ้ปรแกรมบทเรยีนและ e-learning โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 
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อภิปรายผล 
 1. โปรแกรมบทเรียนและ e-learning 
ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.62/85.33 
และ 75.95/83.58 ตามลำาดับ หมายความว่า
นักเรียนที่เรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน ร้อยละ 78.62 
และมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนรอ้ยละ 85.33 และนกัเรยีน
ที่เรียนโดยใช้ e-learning มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบหลังเรียน ร้อยละ 75.95 และมีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ร้อยละ 83.58 แสดงว่าโปรแกรมบทเรียนและ 
e-learning มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
ท่ีกำาหนดไว้ ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเนื่อง 
มาจากผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมบทเรียนและ  
e-learning โดยการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ 
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ กำาหนดผลการเรียนรู้ที่ 
คาดหวงั พิจารณากลุม่ผู้เรยีน ออกแบบและลำาดบั
ขัน้ตอนการทำางาน การเขียนแผนผัง (flow chart) 
การสร้างบัตรเรื่อง (story board) และได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นขั้นตอน
ในทุกด้านท้ังด้านเนื้อหา ด้านโปรแกรมบทเรียน 
และด้านการวัดและประเมินผล ได้นำาไปทดลอง
ใช้ และปรับปรุงจึงทำาให้โปรแกรมบทเรียนและ 
e-learning มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ จึงเชื่อถือ
ได้ว่าโปรแกรมบทเรียนและ e-learning ที่พัฒนา
ขึ้นมีคุณภาพนำาไปใช้ในการเรียนการสอนได้  
(ไชยยศ เรอืงสวุรรณ, 2550: 77-86) ซึง่สอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของปิยะธิดา คุณะดิลก (2542: 
84-85) ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนระบบมัลติมีเดีย วิชาศิลปะกับชีวิต เรื่องการ 
ฟ้อนรำา สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
พบว่ า โ ป รแกรมคอมพิ ว เ ตอร์ ช่ ว ยสอน มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.19/81.86 

 ดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียน

และ e-learning ที่พัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.7128 
และ 0. 6743 หมายความว่าหลังการเรียนโดยใช้
โปรแกรมบทเรยีน นกัเรยีนมคีวามกา้วหนา้ในการ
เรียนคิดเป็นร้อยละ 71.28 และหลังการเรียนโดย
ใช้ e-learning นักเรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรียนคิดเป็นร้อยละ 67.43 ผลการวิจัยปรากฏ 
เช่นนี้อาจเนื่องมาจากโปรแกรมบทเรียนและ  
e-learning ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไดอ้อกแบบใหม้กีราฟกิ  
ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียง ภาพประกอบที่
สอดคล้องกับเนื้อหา ตัวอักษรที่มีขนาดเหมาะสม 
สวยงามและอ่านง่ายสบายตา ทำาให้นักเรียนมี
ความสขุในการเรยีนและไมรู่ส้กึเบือ่หน่ายบทเรยีน
เพราะผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ สำาหรับการเรียนโดย
ใช้ e-learning มีลักษณะเหมือนกันกับโปรแกรม
บทเรียน แต่จะต่างกันที่ e-learning เรียนได้ทุก
ที่ทุกเวลาที่มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อมี
ประเด็นสงสัยหรือมีปัญหาในการทำาแบบฝึกหัด 
นักเรยีนสามารถหาคำาตอบไดด้ว้ยตนเอง หรอือาจ
เขียนคำาถามประเด็นสงสัยที่กระดานสนทนาเพื่อ
ให้ครูผู้สอนตอบคำาถามในเรื่องที่ไม่เข้าใจ หรือ
ผู้เรียนต้องการค้นหาความรู้เพิ่มเติมก็สามารถ
สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ทันที (ถนอมพร  
เลาหจรัสแสง, 2545: 96-98) จึงทำาให้นักเรียน
มีความก้าวหน้าในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผล
การวิจัยของนาตยา นาศรีเคน (2549: 110) ได้ 
เปรียบเทียบผลของการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่องประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ที่มี
ต่อผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่มีลักษณะการเรียนรู้ด้วยสมองซีกต่างกัน พบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.75 

 2. นักเรียนที่ เรียนโดยใช้โปรแกรม 
บทเรียนและนักเรียนที่เรียนโดยใช้ e-learning 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
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เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ผลการวิจัย
ปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนที่เรียนโดย
ใช้โปรแกรมบทเรียนมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
เป็นอย่างดี สามารถทบทวนโปรแกรมบทเรียนได้
ตามต้องการและโปรแกรมบทเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นมีการนำาเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายมีตัวอย่าง
ประกอบ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2550: 77-86) 
ส่วนนักเรียนที่เรียนโดยใช้ e-learning มีอิสระใน
การเลือกศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเหมือนกับการ
เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
ที่มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถทบทวน
ความรู้และค้นควา้หาความรูเ้พิม่เตมิได ้(ถนอมพร  
เลาหจรัสแสง, 2545: 96-98) ด้วยเหตุผลนี้จึง
ทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 
2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของเรวัฒน์ ค้าขาย (2551: 124) ได้ศึกษา
ผลการเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนวิชา
สังคมศึกษา เรื่องทวีปยุโรปและอเมริกา ระหว่าง
การเรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียนและการเรียน
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ (TAI) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนท้ัง 2 กลุ่ม มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน 

 นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียน
และนักเรียนที่เรียนโดยใช้ e-learning มีการนำา
ตนเองในการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากและ
ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการ
วิจัย ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มีการปรับลักษณะการเรียน
รู้ของตนเองให้ดีขึ้น พร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง (บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 163) และ
นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่
ในระดับดี มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน จึงทำาให้ผลการนำา 
ตนเองในการเรียนรู้อ ยู่ ในระดับมากและไม่ 
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ส่องหล้า เทพเชาว์นะ (2534: 59-60) ได้ศึกษา

ลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการนำาตนเองของนักศกึษา
ทางไกลในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวัดนครปฐม พบว่ามีลักษณะการเรียนรู้ด้วย
การนำาตนเองในองคป์ระกอบรวมอยู่ในระดบัมาก 

 3. นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจตอ่การเรยีน
โดยใช้โปรแกรมบทเรียนและ e-learning โดย
รวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัย
ปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องมาจากโปรแกรมบทเรียน
และ e-learning ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สามารถทำาให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้เป็นอย่างดี ช่วยเปลี่ยน
บรรยากาศของการเรียนที่ซ้ำาซากจำาเจสำาหรับ
นักเรียนบางคนซึ่งอาจเบื่อหน่ายต่อการเรียนการ
สอนแบบเดิม อีกทั้งกำาลังอยู่ในวัยที่ให้ความสนใจ
ต่อการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยก็ยิ่งส่งผลต่อความ 
พึงพอใจในการเรียนมากยิ่ งขึ้น (ถนอมพร  
เลาหจรสัแสง, 2545: 13-15) นอกจากน้ีโปรแกรม
บทเรียนยังให้บรรยากาศในการเรียนที่เป็นกันเอง 
มีการตอบสนองและเร้าความสนใจ มีการโต้ตอบ
ระหว่างนักเรียนกับคอมพิวเตอร์ ขณะเดียวกัน
สามารถเรียนซ้ำาได้บ่อยๆ ช่วยให้นักเรียนมีโอกาส 
ทบทวนเนื้อหาในการเรียนเพิ่มขึ้น (ไชยยศ  
เรืองสุวรรณ, 2550: 18-20) ซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยของเกรียงไกร ไผ่ผาด (2549: 76-79) 
ได้ศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย 
กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร ์เรือ่งพนัธกุรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกมลาไสย พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียน
บนเครือข่ายโดยรวมและรายด้าน 4 ด้าน อยู่
ในระดับมาก คือ ด้านส่วนนำาของบทเรียน ด้าน
เนื้อหาของบทเรียน ด้านการออกแบบ และด้าน
การเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโปรแกรม
บทเรียนและ e-learning 
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 ควรศกึษาโครงสรา้งและคณุสมบตัเิฉพาะ
ของโปรแกรมบทเรียนและ e-learning ที่จะ
พัฒนาใหเ้ขา้ใจ จะทำาให้ผู้พฒันาสามารถวเิคราะห์
ไดว้า่ควรสรา้งบทเรยีนรปูแบบใด อนัจะนำาไปสูก่าร
ออกแบบ flow chart และ story board และควร
คำานึงถึงเวลาในการศึกษาของนักเรียน กำาหนด
เวลาที่เหมาะสมไม่ยาวนานจนเกินไป เพื่อให้
นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่าย 

 2. ข้อเสนอแนะในการนำาโปรแกรม 
บทเรียนและ e-learning ไปใช้ 

 2.1 ก่อนนำาโปรแกรมบทเรียนและ  
e-learning ไปใช้ในการเรียนการสอน ครูควร
ศึกษาและทดลองใช้โปรแกรมบทเรียนให้เข้าใจ
โดยละเอียด เพื่อจะได้แนะนำานักเรียนได้อย่างถูก
ต้องเหมาะสมและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงสุด 

 2.2 การนำาโปรแกรมบทเรียนและ  
e-learning ไปใช้ประกอบการเรียนการเสนอ 
ครูควรมีบุคลากรหรือผู้ที่มีความรู้มาช่วยดูแลด้วย 
เพื่อช่วยแนะนำานักเรียนให้เกิดความเข้าใจการใช้
โปรแกรมบทเรยีนและ e-learning ไดด้ยีิง่ขึน้และ
ทั่วถึงนักเรียนทุกคน 

 3. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป 

 3.1 ควรวิจัยปัญหาและผลกระทบจาก
การเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและ e-learning 
ในนักเรียนที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน 

 3.2 ควรพัฒนาโปรแกรมบทเรียนและ 
e-learning ในเนื้อหาอื่นที่เป็นปัญหา และในราย
วิชาอื่นๆ 
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ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ที่มีรูปแบบการเรียนแตกต่างกัน 
Causal Factors Influencing Critical Thinking of Students in 
Different Learning Styles 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่
มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่5 โรงเรียนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาศรสีะเกษ เขต 1 จำานวน 1,200  
คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่  
1) แบบวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4 ด้าน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ บรรยากาศ
ในช้ันเรียน ความสนใจเรียน และเจตคติต่อการเรียน 2) แบบวัดรูปแบบการเรียน 3) แบบทดสอบ 
เชาวนปั์ญญา และ 4) แบบทดสอบการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ การวิเคราะหข์อ้มลูใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์
อิทธิพลหรือการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) 

 ผลการวิจัยพบว่าโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ที่มีรูปแบบการเรียนแตกต่างกัน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลทาง
ตรงต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ เชาวน์ปัญญา และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลทาง
อ้อม ได้แก่ ความสนใจเรียน และปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน 
และบรรยากาศในชั้นเรียน 

คำาสำาคัญ: ปัจจัยเชิงสาเหตุ, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, รูปแบบการเรียน 
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Abstract 
 This study aimed to develop and validate the causal factor model of the critical  
thinking of students in different learning styles. The sample comprising of 1,200  
Matthayomsueksa 5 students of schools under the Office of Si Sa Ket Educational Service Area 
Zone 1, selected by the multi-stage random sampling technique. The research instruments  
used in this study were: 1) the inventory of factors influencing the critical thinking of 4  
aspects: achievement motive, classroom environment, learning attention, and attitude toward  
learning, 2) a learning styles inventory, 3) an intelligence quotient test, and 4) a critical 
thinking test. The collected data were analyzed by path analysis technique. 

 The results of the study revealed that the causal factor model influencing critical 
thinking of students in different learning styles fitted with the empirical data. The factors that 
directly influenced critical thinking were intelligence quotient, and achievement motive, 
while the indirectly influenced critical thinking factor was learning attention, however, those 
both directly and indirectly influenced critical thinking were attitude toward learning, and 
classroom environment. 

Keywords: causal factor, critical thinking, learning style 

บทนำา 
 การเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่องทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการศึกษา โดยมีเทคโนโลยีและ
ระบบการสือ่สารทีท่นัสมัยเป็นตวัขับเคลือ่น แหลง่
ขอ้มลูทีท่ว่มทน้หลากหลายรปูแบบทำาใหต้อ้งนำามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแจกแจงข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างมีระบบ ใกล้ความจริง และสามารถนำา
ไปใช้ในการปรับตัวและปรับแผนงานของตนให้
สอดคลอ้งกบัภาวะเปน็จรงิอยา่งทนักาล (ไพพรรณ 
เกียรติโชติชัย, 2545: 11-13) อย่างไรก็ตามถึง
แม้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะนำา
ความเจริญมาสู่ประเทศ แต่ก็นำาผลข้างเคียงทาง
ลบจำานวนมากมาด้วย ทำาให้ต้องเผชิญกับภาวะ
วิกฤตด้านต่างๆ (ทิศนา แขมมณี, 2550: 32)  

ดงัน้ัน การคดิอยา่งมวิีจารณญาณจงึมคีวามสำาคญั
และมีความจำาเป็นอย่างยิ่งในยุคแห่งเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและการสื่อสารแบบไร้พรมแดน 

 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical  
thinking) คือกระบวนการคิดไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบเกี่ ยวกับสถานการณ์ที่ เป็นปัญหา
คลุมเครือ มีความขัดแย้ง เพื่อตัดสินใจว่าสิ่งใด
ควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อ สิ่งใดควรทำาสิ่งใดไม่ควร 
ทำา โดยใชข้อ้มลูทีม่คีวามชดัเจน มคีวามรูท้ีถ่กูตอ้ง  
ข้อมูลเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สมเหตุ 
สมผลและเชื่อถือได้ (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551: 
92-100) การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงสำาคัญ
ต่อการดำารงชีวิต นอกจากนี้รูปแบบการเรียนที่ 
แตกต่างกันซึ่งหมายถึงพฤติกรรมหรือลักษณะ
นิสัยที่ผู้เรียนแต่ละคนชอบใช้ในการเรียนรู้ มี 6  
รูปแบบ ได้แก่ แบบอิสระ (independent) 
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แบบหลีกเลี่ยง (avoidance) แบบร่วมมือ  
(collaborative) แบบพึ่งพา (dependent) แบบ
แข่งขัน (competitive) และแบบมีส่วนร่วม  
(participant) (Grasha & Reichman, 1975, 
อ้างถึงใน ประภาวดี วชิรพุทธิ์, 2548: 32-42)  
รูปแบบการเรียนที่แตกต่างกันนี้มีอิทธิพลต่อการ
ตอบสนองการเรียนแตกต่างกัน ดังนั้นการส่ง
เสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึง
ควรคำานึงถึงรูปแบบการเรียนที่แตกต่างกันของ 
ผู้เรียนด้วย 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาในช่วง
ปี 2544-2548 โดยสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
พบว่าโรงเรียนในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีเพียงร้อยละ 10.4 ที่
สามารถสอนให้นักเรียนเกิดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความ
คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง อยู่ในระดับดี จาก
โรงเรียนทั่วประเทศ จำานวน 30,010 โรง (สำานัก
ประเมนิผลการจดัการศกึษา, 2550: 16-18) แสดง
ให้เห็นว่ายังมีโรงเรียนอีกเป็นจำานวนมากที่อยู่ใน
ระดับที่ต้องปรับปรุง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียน ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อ
ครูผู้สอนในการนำาปัจจัยเหล่านี้มาส่งเสริมและ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณอันเป็นพื้นฐาน
สำาคัญในการดำาเนินชีวิตและการศึกษาต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของ
โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่มีรูปแบบการเรียนแตกต่างกัน 

สมมติฐานของการวิจัย 
 โมเดลปจัจยัเชงิสาเหตทุีม่อีทิธพิลตอ่การ
คดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 5 ที่มีรูปแบบการเรียนแตกต่างกัน มีตัวแปรที่
มอีทิธพิลทางตรง คอื เชาวนป์ญัญา และแรงจงูใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อม คือ ความ
สนใจเรียน ตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทาง
อ้อม คือ เจตคติต่อการเรียน และบรรยากาศใน
ชั้นเรียน 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน
ชั้นมธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนสงักดัสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาศรสีะเกษ เขต 1 จำานวน 3,232 คน 
จากโรงเรียน 22 โรง 

 กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 1,200 คน จาก
โรงเรียน 12 โรง ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้น
ตอน (multi-stage random sampling) จำาแนก
ตามรูปแบบการเรียนที่แตกต่างกัน ดังนี้ 1) แบบ
อิสระ 122 คน 2) แบบหลีกเลี่ยง 63 คน (ไม่นำามา
วิเคราะห์เพราะน้อยกว่า 100 คน) 3) แบบร่วมมือ 
395 คน 4) แบบพึ่งพา 165 คน 5) แบบแข่งขัน 
114 คน และ 6) แบบมีส่วนร่วม 341 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ มี 4 ด้าน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ บรรยากาศในชั้นเรียน ความสนใจเรียน 
และเจตคติต่อการเรียน มีลักษณะมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ด้านละ 15 
ข้อ รวม 60 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ 
.23 ถงึ .79 และคา่ความเชือ่มัน่รายดา้นตัง้แต ่.84 
ถึง .91 
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 2. แบบวัดรูปแบบการเรียน มีลักษณะ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 60 ข้อ 
มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .21 ถึง .58 และ
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .90 

 3. แบบทดสอบเชาวนป์ญัญา ชนดิเลอืก
ตอบ 5 ตัวเลือก จำานวน 35 ข้อ มีค่าความยากราย
ขอ้ตัง้แต ่.30 ถงึ .77 คา่อำานาจจำาแนกรายขอ้ตัง้แต ่
.20 ถงึ .58 และค่าความเชือ่ม่ันทัง้ฉบบัเทา่กับ .88 

 4. แ บ บ ท ด ส อ บ ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 
40 ข้อ มีค่าความยากรายข้อตั้งแต่ .38 ถึง .80 
ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .20 ถึง .60 และค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .91 

 ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2552 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิ เคราะห์สถิติพื้นฐานเพื่อทราบ
ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งและการแจกแจงตวัแปร 
โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรสังเกตได้ด้วยการคำานวณค่าสัมประสิทธิ์ 
ส ห สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ พี ย ร์ สั น  ( P e a r s o n  
product-moment coefficient correlation) 

 3. ตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดล
ปัจจัยเชิงสาเหตุตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์อิทธิพลหรือ
การวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) 

ผลการวิจัย 
 1. โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ที่มี
รูปแบบการเรียนแตกต่างกัน มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก
ค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่าต่ำาเท่ากับ 169.3 และมี
ค่าใกล้เคียงกับค่าองศาอิสระ (df) ซึ่งเท่ากับ 168 
ความน่าจะเป็น (p) มีค่าเท่ากับ 0.457 ค่าดัชนี
เปรียบเทียบความกลมกลืน (CFI) ดัชนีวัดความ
กลมกลืน (GFI) และดัชนีวัดความกลมกลืนที่ 
ปรับแก้ (AGFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 0.991 และ 
0.974 ตามลำาดับ ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 ค่าราก 
ที่สองของค่าเฉลี่ยกำาลังสองของเศษเหลือ (RMR) 
และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำาลังสองของความ 
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 
0.10 และ 0.002 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 0 

 2. โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ที่มี 
รูปแบบการเรียนแตกต่างกัน พบดังนี้ 

  2.1 ตวัแปรทีม่อิีทธพิลทางตรงตอ่การคดิ
อยา่งมวิีจารณญาณ ไดแ้ก ่เชาวน์ปญัญา และแรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

 2.2 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ 
ความสนใจเรียน 

 2.3 ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทัง้ทางตรงและทาง
ออ้ม ไดแ้ก ่เจตคตติอ่การเรยีน และบรรยากาศใน
ชั้นเรียน 

 ผลการวเิคราะหโ์มเดลปจัจยัเชงิสาเหตทุีม่ี
อทิธพิลตอ่การคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีน 
ทีม่รีปูแบบการเรยีนแตกตา่งกนั ปรากฏผลดงัภาพ
ประกอบ 
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ภาพประกอบ โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ที่มีรูปแบบ
การเรียนแตกต่างกัน

อภิปรายผล 
 1. เชาวน์ปัญญา เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุ
ท่ีมอีทิธพิลทางตรงตอ่การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาม
สมมตฐิานของการวจัิย แสดงวา่นกัเรยีนทีมี่เชาวน์
ปัญญาสูงจะมีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสูงด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพราะว่าเชาวน์
ปัญญาเป็นความสามารถขั้นพื้นฐานทางสมองอัน
ประกอบด้วยความสามารถด้านการคิดคำานวณ 
ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้าน
เหตุผล มีความสามารถเช่ือมโยงความรู้ความจำา
ให้สอดคล้องสัมพันธ์กันได้หลายมิติ (Thurstone,  
1938, อา้งถงึใน ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ,  
2541: 14) ดังนั้นเชาวน์ปัญญาจึงเป็นความ

สามารถทางสมองของมนุษย์ที่สามารถเรียนรู้  
สามารถคิดอย่างมีเหตุผล และสามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผล
การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการวิจัยของเทพนา  
เครอืคำา (2547: 95) ทีศ่กึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ความสามารถทางสมองตามทฤษฎีเชาวน์ปัญญา
ของเสติร์นเบอร์กกับความสามารถในการคิด
วิจารณญาณและความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3: การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล พบว่า
ความสามารถทางสมองตามทฤษฎีเชาวน์ปัญญา
ของสเตริน์เบอรก์มคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถ
ในการคิดวิจารณญาณ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
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 2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  เป็นปัจจัย
เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย แสดง
ว่านักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมีแนวโน้ม
ว่าจะเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสูงด้วย ทั้งนี้เพราะว่าแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์เป็นความมุ่งมั่นในการทำางานหรือการ
เรียนรู้ของนักเรียน มีความพยายาม มีความ
กระตือรือร้นที่จะทำาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำาเร็จลุล่วง
ตามท่ีตั้งใจ มีทักษะในการทำางานที่เป็นระบบ มี
ความรบัผดิชอบ เชือ่มัน่ในตนเอง กลา้คดิ มคีวาม
รอบรูใ้นการตดัสนิใจ เพ่ือให้งานท่ีทำาประสบความ
สำาเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของ McCleland 
(1953: 110-111, อ้างถึงใน ประสาท อิศรปรีดา, 
2538:102) ท่ีว่าผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงเป็น 
ผู้ที่มีความกล้า มีความกระตือรือร้น มีความ 
รับผิดชอบในตนเอง มีความรู้เกี่ยวกับผลการ
ตดัสนิใจของตนเอง มคีวามสามารถในการคาดผล 
ล่วงหน้า มีความปรารถนาที่จะทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 3. ความสนใจเรยีน เปน็ปจัจยัเชงิสาเหตุ
ท่ีมอีทิธพิลทางออ้มตอ่การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย โดยผ่านตัวแปรแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ทั้งนี้เนื่องจากความสนใจของบุคคล
จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีกระบวนการหรือพัฒนาจาก
ขั้นตอนต่างๆ คือ มีความพอใจ มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจ และสามารถทำากิจกรรมซ้ำาๆ อย่างต่อเนื่อง
ด้วยความพอใจ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบ
ความสำาเร็จในกิจกรรมที่สนใจ (Charles, 1972: 
32, อ้างถึงใน ทองคูน ทวดอาจ, 2547: 10) ความ
สนใจเรยีนของนกัเรยีนจงึพฒันามาจากความพอใจ
ในการเรียน ชอบการเรียน เรียนด้วยความมุ่งมั่น 
เอาใจใส่และตั้งใจเรียน ซึ่งความสนใจ ความ 

มุง่มัน่เอาใจใส ่ทำาให้นักเรยีนมคีวามเพยีรพยายาม
ทำางานให้สำาเร็จลุล่วงตามที่ตั้งใจไว้ นั่นคือเกิด 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ พฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้
เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 4. บรรยากาศในชัน้เรยีน เปน็ปจัจยัเชงิ
สาเหตุที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย 
อทิธพิลทางออ้มโดยผา่นตวัแปรเชาวน์ปญัญาและ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แสดงว่าบรรยากาศที่ดีใน 
ชั้นเรียนนอกจากส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ว ยังช่วย
พัฒนาการด้านเชาวน์ปัญญาและแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ของนักเรียน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความ
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากบรรยากาศในชั้นเรียนซึ่งประกอบด้วย
ความพร้อมทางด้านกายภาพ คือมีวัสดุอุปกรณ์ 
ในการเรียนครบถ้วน มีสื่อการเรียนการสอน 
เหมาะสม ความพร้อมทางสังคม คือครูและ
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รักใคร่ปรองดอง
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในห้องเรียน นักเรียน
ได้รับการสนับสนุน เอาใจใส่ ได้รับคำาแนะนำา  
คำาช้ีแนะจากครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน และ 
ความพร้อมทางการศึกษา คือมีสภาพการณ์ที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก ได้คิด ได้ทำา ได้
ใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นการ
ฝกึสมองใหเ้กดิการคดิอยา่งมวิีจารณญาณเพิม่ขึน้  
สอดคล้องกับแนวคิดของสุรางค์ โค้วตระกูล 
(2548: 421) ที่ว่าห้องเรียนที่มีบรรยากาศเอื้อต่อ
การเรียนรู้ คือมีบรรยากาศอบอุ่นราบรื่น ทุกคน
มีความจริงใจต่อกันและกัน ต่างคนต่างช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ทั้งนักเรียนและครูต่างก็มีความสุข  
ผลการวิจัยสอดคล้องกับการวิจัยของเพ็ญศิริ  
อาจจุฬา (2546: 127) ที่ศึกษารูปแบบความ
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สัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 พบว่าบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นตัวแปรที่
ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการคิดอย่าง
วิจารณญาณของนักเรียน 

 5. เจตคติต่อการเรียน เป็นปัจจัยเชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานของการ
วิจัย อิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านตัวแปรแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ แสดงว่าถ้านักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนนอกจากจะส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ว ยังก่อให้เกิด
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ซึ่งส่งผลให้มีความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะ
วา่เจตคตติอ่การเรยีนเป็นความคิด ความเช่ือ หรอื
ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อความสำาคัญของการ
เรียน เห็นคุณค่าและเห็นประโยชน์ต่อการเรียน 
เป็นแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่มีต่อ
การเรียนรู้ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิดการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณมากข้ึน สอดคล้องกับแนวคิดของ
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 247–248) ที่ว่า
เจตคติประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก
หรืออารมณ์ และพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
นั้นๆ ดังนั้น เจตคติต่อการเรียนจึงมีความสำาคัญ
ต่อนักเรียนเพราะถ้านักเรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจ เกดิความคดิ มีความเชือ่ มีความรูส้กึทีดี่ตอ่ 
การเรียน ก็จะประพฤติปฏิบัติต่อการเรียนด้วย

ความเอาใจใส่การเรียนรู้ต่างๆ จะส่งเสริมให้
นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช ้

 ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเชาวน์
ปัญญาโดยฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา  
ส่งเสริมให้เกิดความมานะพยายามในการทำางาน 
ให้เรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย เป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน และ
ควรสรา้งบรรยากาศในชัน้เรยีนทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู ้ 
ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียน  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายให้
นักเรียนมีความสนใจเรียน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีโอกาสฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
มากขึ้น 

 2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรวิจัยปจัจัยอ่ืนๆ ทีม่อิีทธิพลตอ่การ
คดิอยา่งมวีจิารณญาณ เชน่ อตัมโนทศัน ์ความเชือ่
ในอำานาจตน การอบรมเลี้ยงดู เป็นต้น 

 2.2 ควรวิจัยปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในนักเรียนที่
มีบริบทแตกต่างกัน เช่น นักเรียนด้อยโอกาส 
นักเรียนชุมชนชนบท นักเรียนชุมชนเมือง  
เป็นต้น 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดขอนแก่น 
Factors Influencing Creativity Thinking in Mathematics of 
Prathomsueksa 5 Students in the Office of Basic Educational 
Area in Khon Kaen Province 

ณัฐพงศ์ วงศ์สุ่ย,1 ประวิต เอราวรรณ์,2 ไพบูลย์ บุญไชย3 
Nuttapong Wongsui,1 Prawit Erawan,2 Paiboon Boonchai3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบและพัฒนาโมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิด
สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน กลุม่ตวัอยา่งเปน็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 สงักดัสำานกังาน 
เขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดขอนแก่น จำานวน 844 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551  
ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ การเข้าร่วม
กิจกรรมคณิตศาสตร์ บรรยากาศในห้องเรียนคณิตศาสตร์ การสนับสนุนการเรียนคณิตศาสตร์ของ 
ผู้ปกครอง และพฤติกรรมการสอนของครู วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เส้นทางแบบพี เอ แอล  
(path analysis with LISREL) 

  ผลการวิจัยพบดังนี้ 

 1. ปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางตรงตอ่ความคดิสรา้งสรรคท์างคณติศาสตรข์องนักเรยีน ไดแ้ก ่การเขา้
ร่วมกจิกรรมคณิตศาสตร ์ปจัจยัทีม่อีทิธพิลทัง้ทางตรงและทางออ้ม เจตคตติอ่วชิาคณติศาสตร ์บรรยากาศ
ในห้องเรียนคณิตศาสตร์ การสนับสนุนการเรียนคณิตศาสตร์ของผู้ปกครอง และพฤติกรรมการสอน 
ของครู 

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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2 Associate Professor, Faculty of Education, Mahasarakham University 
3 Assistant Professor, Faculty of Education, Mahasarakham University 
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 2. โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X2 = 52.21, df = 49, p = 0.350) ดัชนี 
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 
0.97 และดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำาลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) เท่ากับ 0.26 

 3. โมเดลที่พัฒนาขึ้นสามารถอธิบายความแปรปรวนของความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ได้ร้อยละ 65.00 (R2= .65) 

คำาสำาคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพล, ความคิดสร้างสรรค์, คณิตศาสตร์ 

Abstract 
 The research aimed to investigate and develop the factors model influencing creative 
thinking in mathematics of students. The sample consisted of 844 Prathomsueksa 5 students in 
the second semester of academic year 2008, selected by using multi-stage random sampling 
technique. The research instruments were a test on creative thinking in mathematics, and 
the scales on attitude toward mathematics, students’ participation in mathematics activities, 
mathematics classroom climate, parental support for mathematics learning, and teachers’ 
teaching behavior. Path analysis with LISREL was employed to analyze the data. 

 The results of the study were as follows: 

 1. The factors directly influencing creative thinking in mathematics was students’  
participation in mathematics activities, while the factors both directly and indirectly  
influencing creative thinking were attitude toward mathematics, mathematics classroom 
climate, parental support for mathematics learning, and teachers’ teaching behavior. 

 2. The fit model showed the empirical data: X2 = 52.21, df = 49, p = 0.350,  
Goodness of Fit Index (GFI) was 0.99, Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) was 0.97, and 
Root Mean Square Residual (RMR) was 0.26. 

 3. The developed model could explain the variance in creative thinking in  
mathematics at 65 % (R2 = .65). 

Keywords: factor influencing, creative thinking, mathematics 
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บทนำา 
 ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถที่
สำาคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งมีคุณภาพมากกว่า
ความสามารถด้านอื่นๆ และเป็นปัจจัยที่จำาเป็น
อย่างยิ่งในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศชาติ กล่าวคือประเทศชาติใดก็ตามที่
แสวงหา พัฒนา และดึงศักยภาพเชิงสร้างสรรค์
ของทรพัยากรคนในประเทศออกมาใชป้ระโยชนไ์ด้
มากเท่าไร ก็ยิ่งมีโอกาสพัฒนาและเจริญก้าวหน้า
ได้มากเท่านั้น (อารี รังสินันท์, 2532: 1) อาจ
กล่าวได้ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง
คุณภาพของมนุษย์ เพราะเป็นความสามารถใน
การแสดงออกถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคล โดยอาจ
แสดงออกมาในรูปของการกระทำา ผลผลิต การ
ประดษิฐส์ิง่ใหม ่การคน้พบสิง่ใหม ่การแสดงความ
คิดใหม่ๆ หรือความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ตา่งๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่ความคดิสรา้งสรรค์
จะมากหรือน้อยเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กับโอกาสท่ีได้
รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 ความคิดสร้างสรรค์ไม่สามารถบังคับ
ให้เกิดขึ้นได้แต่สามารถส่งเสริมให้เกิดข้ึนได้ 
(อารี พันธ์มณี, 2537: 80, อ้างอิงมาจาก Roger, 
1959) การสง่เสรมิและพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์
สามารถทำาได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทาง
ตรง ได้แก่ การสอน ฝึกฝน อบรม และในทาง
อ้อม ได้แก่ การสร้างสภาพบรรยากาศ และ
การจัดสิ่งแวดล้อมส่งเสริมความเป็นอิสระใน
การเรียนรู้ จากการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ปัจจัยที่ มีอิทธิพลทางอ้อม คือ 
บรรยากาศในห้องเรียนคณิตศาสตร์ และการ
สนับสนุนการเรียนคณิตศาสตร์ของผู้ปกครอง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ 
พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครู การเข้า

รว่มกจิกรรมทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีน เจตคติ
ตอ่วิชาคณติศาสตร ์และความสามารถดา้นเหตผุล
มิติคณิตศาสตร์ (สุปรียา สมัครวงศ์, 2548: 
159-162) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งประกอบ
ด้วยเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ การเข้าร่วม
กิจกรรมคณิตศาสตร์ของนักเรียน การสนับสนุน
การเรียนคณิตศาสตร์ของผู้ปกครอง บรรยากาศ
ในห้องเรียนคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการสอน
คณิตศาสตร์ของครู ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อตรวจสอบและพัฒนาโมเดลปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

สมมติฐานของการวิจัย 
 โมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิด
สรา้งสรรคท์างคณติศาสตรข์องนกัเรยีน มตีวัแปร
ที่มีอิทธิพลทางตรง ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรม
คณิตศาสตร์ ตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง
และทางอ้อม ได้แก่ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
พฤตกิรรมการสอนของคร ูการสนบัสนนุการเรยีน
คณิตศาสตร์ของผู้ปกครอง และบรรยากาศใน
ห้องเรียนคณิตศาสตร์ 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต 
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พ้ืนที่การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดขอนแก่น  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำานวน 20,423 
คน กลุ่มตัวอย่างจำานวน 844 คน ได้มาโดยการ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random 
sampling) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคท์าง
คณิตศาสตร์ ชนิดอัตนัย จำานวน 4 ข้อ มีค่าความ
ยากรายขอ้ตัง้แต ่.36 ถึง .73 ค่าอำานาจจำาแนกราย
ข้อตั้งแต่ .54 ถึง 71 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .72 

 2. แบบวัด ชนดิมาตราสว่นประมาณคา่ 
(rating scale) 5 ระดบั จำาแนกเปน็ 5 แบบวดั ดงันี ้

 2.1 แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
จำานวน 10 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนกรายข้อตัง้แต ่.19 
ถึง .74 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .84  

 2 .2 แบบวัดการ เ ข้ าร่ วม กิจกรรม
คณิตศาสตร์ จำานวน 10 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก
รายข้อตั้งแต่ .21 ถึง .52 และค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ เท่ากับ .77 

 2.3 แบบวัดบรรยากาศในห้องเรียน
คณิตศาสตร์ จำานวน 10 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก
รายข้อตั้งแต่ .26 ถึง .64 และค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ เท่ากับ .82 

 2.4 แบบวัดการสนับสนุนการเรียน
คณิตศาสตร์ของผู้ปกครอง จำานวน 10 ข้อ มีค่า
อำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .19 ถึง .63 และค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .83 

 2.5 แบบวัดพฤติกรรมการสอนของครู 
จำานวน 10 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนกรายข้อตัง้แต ่.32 
ถึง .71 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .86 

 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดย
ดำาเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะหค์า่สถติเิบือ้งตน้ของตวัแปร
ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ส่วน 
เบีย่งเบนมาตรฐาน และคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆ 

 2. ตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดล
ปัจจัยตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วย
การวิเคราะห์เส้นทางหรือวิเคราะห์สาเหตุแบบ 
พี เอ แอล (path analysis with LISREL) 

ผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความ
คดิสรา้งสรรคท์างคณติศาสตรข์องนกัเรยีน ไดแ้ก ่
การเขา้รว่มกจิกรรมคณติศาสตร ์ปจัจัยทีม่อิีทธิพล
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ เจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ บรรยากาศในห้องเรียนคณิตศาสตร์ 
การสนบัสนนุการเรยีนคณติศาสตรข์องผูป้กครอง 
และพฤติกรรมการสอนของครู 

 2. โมเดลมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิ
ประจกัษ ์(X2 = 52.21, df = 49, p = 0.350) ดชันวัีด
ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ดัชนีวัด
ระดบัความกลมกลนืทีป่รบัแกแ้ลว้ (AGFI) เทา่กบั 
0.97 และดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำาลังสองของส่วน
ที่เหลือ (RMR) เท่ากับ 0.26 

 3. โมเดลที่พัฒนาขึ้น สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ร้อยละ 65.00 (R2 = 
.65) ดังภาพประกอบ 
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บรรยากาศ 
ในหองเรียน  

เจตคติตอวิชา
คณิตศาสตร  

 

ความคิดสรางสรรค 
ทางคณิตศาสตร  พฤติกรรม 

การสอนของครู  

การสนับสนุน 
การเรียน 

ของผูปกครอง  
การเขารวมกิจกรรม

คณิตศาสตร  

 *  มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ภาพประกอบ โมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

อภิปรายผล 
 1. การเข้าร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์
ของนักเรียน เป็นปัจจัยที่ มี อิทธิพลทางตรง
ต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย 
เนื่องจากกิจกรรมคณิตศาสตร์ช่วยเสริมความรู้
คณิตศาสตร์และความสนใจของนักเรียนในสิ่ง
ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน
ช่วยพัฒนาการเติบโตของนักเรียนในทุกด้าน (ชัย
ศักด์ิ ลีลาจรัสกุล, 2543: 42) สอดคล้องกับผล
การวิจัยของกุลภัสสร ศิริพรรณ (2545: 100) 
ได้ศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 

1 ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
ขอนแก่น ด้วยการวิเคราะห์พหุระดับ พบว่าการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ส่งผลต่อความ
คิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์อย่างมีนัยสำาคัญที่
ระดับ .01 

 2. เจตคตติอ่วชิาคณติศาสตร ์เปน็ปจัจยั
ที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัย การส่งผลทางอ้อม
จะผ่านตัวแปรการเข้าร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์
ของนักเรียน เนื่องจากเจตคติประกอบไปด้วย
องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ (cognitive 
component) ของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้านั้นๆ เพื่อ



Journal of Education, Mahasarakham University 101 Volume 4 Number 4 October-December 2010

เป็นเหตุผลที่จะสรุปรวมความเชื่อหรือช่วยในการ
ประเมินสิ่งเร้านั้นๆ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 
2546: 247-248) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
กุลภัสสร ศิริพรรณ (2545: 100) พบว่าเจตคติ
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์
ทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนอย่างมีนยัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01 

 3. บรรยากาศในห้องเรียนคณิตศาสตร์ 
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย โดย
ส่งผลทางตรงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 การส่งผลทางอ้อมจะผ่านตัวแปรเจตคติ 
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ เนื่องจากบรรยากาศใน 
ชัน้เรยีนสามารถพฒันาผลสมัฤทธิท์างดา้นวชิาการ  
(academic achievement) และเชาวน์ปัญญา  
( inte l lectua l i ty) ของนักเ รียน ( สุภาณี  
ปิยะอภินันท์, 2539: 13, อ้างอิงมาจาก Moos, 
1934: 327) สอดคล้องกับผลการวิ จัยของ 
กุลภสัสร ศริพิรรณ, 2545: 100) พบวา่บรรยากาศ
ในห้องเรียนคณิตศาสตร์ส่งผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 4. การสนับสนุนการเรียนคณิตศาสตร์
ของผู้ปกครอง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมต่อความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัย การส่งผลทางอ้อมจะผ่านตัวแปร
การเข้าร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
เนื่องจากผู้ปกครองมีบทบาทสำาคัญในการอบรม
เลีย้งดทูีเ่หมาะสมและตอบสนองตอ่ความตอ้งการ
ของเดก็ตามวยัทัง้ดา้นรา่งกาย อารมณ ์สงัคม และ
สติปัญญา ให้เจริญงอกงามอย่างต่อเนื่องพร้อม
กันไป ถ้าเด็กไม่ได้รับการกระตุ้นที่ดีแล้วลักษณะ
ความสามารถที่ติดตัวมาแต่กำาเนิดก็จะไม่เจริญ

งอกงามอีกตอ่ไป (สมศกัดิ ์ภู่วิภาดาวรรธณ,์ 2537: 
76) จงึเปน็การสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องลกู 
แตก่ารสนบัสนนุการเรยีนของผูป้กครอง เชน่ การ
เรยีนกวดวิชา อาจทำาใหน้กัเรยีนมกีารจดจำาเฉพาะ
คำาตอบแต่ไม่ได้พัฒนาวิธีการคิด จึงส่งผลลบต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

 5. พฤตกิรรมการสอนของคร ูเปน็ปจัจัย
ที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัย โดยส่งผลทางตรง
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การส่ง
ผลทางอ้อมจะผ่านตัวแปรการเข้าร่วมกิจกรรม
คณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  
เน่ืองจากพฤติกรรมการสอนของครูมีส่วนช่วย 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (อารี สัณหฉวี, 
2540: 175-182, อ้างอิงมาจาก Williams, 1970) 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของกุลภัสสร ศิริพรรณ 
(2545: 100) พบว่าพฤติกรรมการสอนของครูมี
ความสมัพนัธก์นัและสง่ผลตอ่ความคดิสรา้งสรรค์
ทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช ้

 1.1 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าพฤติกรรม
การสอนของครูและบรรยากาศในห้องเรียน เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความคิดสร้างสรรค์
ทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิต ิดังนั้น ครูผู้สอนควรมีการพฒันาตนเองเกี่ยว
กบัเทคนคิวิธสีอน กจิกรรมการเรยีนการสอน และ
จดับรบิทหอ้งเรยีนทีเ่อือ้อำานวยตอ่กระบวนการคดิ
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

 1.2 ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ให้นักเรียนได้เข้าร่วมให้
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มากขึ้น เพื่อจัดประสบการณ์ต่างๆ ให้กับนักเรียน 
เช่น การค้นคว้าหาความรู้ การรับผิดชอบต่องาน 
การมีวินัยในตนเอง ซึ่งนักเรียนจะเห็นคุณค่าของ
ตนเองและภูมิใจในผลงาน ส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนซึ่งจะส่งผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 ควรวิจัยตวัแปรอ่ืนๆ ทีค่าดว่ามอิีทธิพลตอ่
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เช่น ระดับ
สติปัญญาของนักเรียน ความถนัดทางการเรียน 
ประสบการณ์การสอนของครู 
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คำาแนะนำาสำาหรับผู้นิพนธ์

 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวารสารวิชาการสาขาวิชาทางการศึกษา 
พมิพเ์ผยแพรผ่ลงานในรูปแบบบทความวจิัย บทความวทิยานิพนธ ์บทความวจิารณห์นังสอื และบทความ
ทัว่ไปทางการศกึษา บทความท่ีได้รับการพิจารณาพมิพเ์ผยแพร่ในวารสารจะตอ้งมสีาระน่าสนใจ เปน็งาน
ทบทวนความรู้เดิมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เป็นบทความที่
ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ใดๆ บทความอาจได้รับการปรับปรุงตามที่กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการเห็น
สมควร เพื่อให้วารสารมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและนำาไปอ้างอิงได้ 

การส่งต้นฉบับ 
 1. ภาษา พิมพ์ต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้
คำาศัพท์และการเขยีนทบัศพัทภ์าษาอังกฤษตามหลกัของราชบณัฑติยสถาน คำาศพัทภ์าษาองักฤษใหใ้ชต้วั
เลก็ทัง้หมดยกเวน้ชือ่เฉพาะ ถ้าตน้ฉบบัเป็นภาษาอังกฤษควรไดร้บัการตรวจสอบความถกูตอ้งดา้นการใช้
ภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษก่อน 
 2. รูปแบบต้นฉบับ ใช้กระดาษ A4 พิมพ์ห่างจากขอบกระดาษด้านละ 3.5 เซนติเมตร จัดรูป
แบบ 1 คอลัมน์ 
 3. ชนิดและขนาดตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Browallia New ซึ่ง
ขนาดตัวอักษร มีดังนี้ 
  ชื่อเรื่อง ใช้ตัวอักษรขนาด 20 pt. ตัวหนา
  ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ ใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวปกติ 
  หัวข้อหลัก ใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา 
  หัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา 
  เนื้อเรื่องในหัวข้อหลักและหัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวปกติ 
  เชิงอรรถหน้าแรกที่เป็นชื่อ-สกุล ตำาแหน่งทางวิชาการ และหน่วยงานต้นสังกัดของผู้นิพนธ์ 
ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ
 4. จำานวนหน้า ความยาวของบทความไม่เกิน 15 หน้า รวมตาราง ภาพประกอบ รูปภาพ และ
เอกสารอ้างอิง 
 5. การส่ง ส่ง file ต้นฉบับที่งานวารสาร ชั้นล่างอาคารศึกษาศาสตร์ 1 คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำาบลตลาด อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์  
0-4375-4321-40 ต่อ 6079 โทรสาร 0-4372-1764 หรือส่งทาง E-mail: journaled@msu.ac.th 
 ต้นฉบับให้ระบุชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail address 
ทุกคนที่สามารถติดต่อได้สะดวก 



บทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์ 
 ประกอบด้วยหัวข้อและจัดเรียงลำาดับ ดังนี้ 
 1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2. ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 3. บทคัดย่อภาษาไทย 
 4. คำาสำาคัญภาษาไทย 
 5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 6. คำาสำาคัญภาษาอังกฤษ (Keyword) 
  (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 400 คำา) 
 7. บทนำา 
 8. วัตถุประสงค์ 
 9. สมมติฐาน (ถ้ามี) 
 10. วิธีการวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร เครื่องมือ การดำาเนินการวิจัย
  หรือการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล) 
 11. ผลการวิจัย 
 12. อภิปรายผล 
 13. ข้อเสนอแนะ 
 14. เอกสารอ้างอิง 

บทความทั่วไป
 ประกอบด้วยหัวข้อและจัดเรียงลำาดับ ดังนี้ 
 1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 3. บทคัดย่อภาษาไทย
 4. คำาสำาคัญภาษาไทย 
 5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 6. คำาสำาคัญภาษาอังกฤษ (Keyword) 
  (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 400 คำา) 
 7. บทนำา
 8. เนื้อหา 
 9. บทสรุป
 10. เอกสารอ้างอิง 
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