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 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถ
สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการศึกษาที่หลากหลาย วารสารฉบับนี้ได้นำาเสนอบทความวิทยานิพนธ์
ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย จำานวน 11 เรื่อง 
จำาแนกเป็นบทความสาขาวิชาการวิจัยการศึกษา 5 เรื่อง เทคโนโลยีการศึกษา 3 เรื่อง การบริหาร 
การศกึษา จิตวทิยาการศกึษา หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาละ 1 เรือ่ง และบทความวิจยัของบคุลากร 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อีก 1 เรื่อง รวมทั้งหมด 12 เรื่อง 
 บทความเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา เป็นผลงานวิจัย 
การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD การเรียนเชิงประสบการณ์ประกอบการใช้แฟ้มสะสมงาน  
การเรียนตามแนวคิด Backward Design บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบใช้เกมปฏิสัมพันธ์เสริม
ความเข้าใจ โปรแกรมบทเรียนโดยใช้ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว และบทความเกี่ยวกับสมรรถนะของครู  
เป็นผลงานวิจัยปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ส่วนบทความเกี่ยวกับ 
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรยีนระดับมัธยมศกึษา เปน็ผลงานวิจยัปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน และงานวิจัยบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ สำาหรับ
บทความในระดับอุดมศึกษา เป็นผลงานวิจัยองค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนนายเรือ
อากาศ และงานวิจัยแบบจำาลองการจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับมหาวิทยาลัยใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังมีบทความผลงานวิจัยการประเมินผลการดำาเนินงานลูกเสือใน 
สถานศึกษา และงานวิจัยความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งหวัง 
เป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการนำาไปพัฒนาวิชาชีพ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ บุญไชย 
 บรรณาธิการ 

ภาพปก: 
การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องการปฏิรูปการศึกษา 
The 4th International Conference on Educational Reform 2011 (ICER 2011): Equity in Education 
วันที่ 24-25 มีนาคม 2554 ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 



สารบัญ

บทความวิจัย 

องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนนายเรืออากาศ 

 จตุพล ยงศร, จารุวรรณ สกุลคู, สุวพร ตั้งสมวรพงษ์, อัจฉรา วัฒนาณรงค์ .......................................................... 7

บทความวิทยานิพนธ์ 

การประเมินผลการดำาเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 ปราโมทย์ สกุลเดช, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, ชวลิต ชูกำาแพง ............................................................................................. 18

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณและการหาร ทักษะทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อ

วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กับการสอนปกติ 

 ถวิล บุตรศรี, นุชวนา เหลืองอังกูร, มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์ ........................................................................................... 25

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการมีส่วนร่วมตาม

รูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ประกอบการใช้แฟ้มสะสมงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 

 ยุพิน สืบสำาราญ, ประวิต เอราวรรณ์, ไพบูลย์ บุญไชย .............................................................................................. 33

การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 ชุติกาญจน์ สกุลเดช, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, สุมาลี ชูกำาแพง ........................................................................................... 40

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

 วารุนันท์ รินลา, ประวิต เอราวรรณ์, สมทรง สิทธิ ..................................................................................................... 49

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ ด้วยบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ 

เรื่องการสร้างเว็บเพจ ระหว่างนักเรียนที่เรียนแบบอิสระและเรียนแบบร่วมมือ 

 เชิดชัย รักษาอินทร์, สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ, ปัญญา นาแพงหมื่น .............................................................................. 59

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ เรื่องการสร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการ

โดยใช้โปรแกรมกราฟิก ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่มีรูปแบบบทเรียนแตกต่างกันของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 จิณัฐตา อารามพระ, สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ, สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ ................................................................ 67

ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและการเรียนแบบปกติ เรื่องการสร้างชิ้นงานโดยใช้ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว

ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 สมนึก พงษ์เทพิน, ไชยยศ เรืองสุวรรณ, ไพฑูรย์ สุขศรีงาม ...................................................................................... 76

แบบจำาลองการจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 สุรเชต น้อยฤทธิ์, บุญชม ศรีสะอาด, ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน ............................................................................... 84

ความเครียดในการปฏิบัติงานและวิธีเผชิญความเครียดของบุคลากรสังกัดสำานักกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ประเสริฐ ชุ่มอภัย, พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์, ลักขณา สริวัฒน์ ............................................................................... 95

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการเรียนตามแนวคิด Backward Design กับการเรียนแบบปกติ 

 อดุลย์ ไพรสณฑ์, ประสาท เนืองเฉลิม, สุมาลี ชูกำาแพง ............................................................................................. 103



Contents

Research Articles 
The Elements of Developing Quality Students to Have RTAFA’s Desired Characteristics 
 Chatupol Yongsorn, Jaruwan Sakulku, Suwaporn Tangsomworapongs, 
 Achara Wattananarong .................................................................................................................................. 7
Thesis Articles 
An Evaluation of Scout Administration in Educational Institutions in Kalasin Educational 
Service Area Zone 3 
 Pramote Sakuldech, Songsak Phusee-orn, Chowwalit Chookhampaeng ...................................... 18
Comparisons of Learning Achievement of Multiplication and Division, Mathematics Skills, 
and Attitudes toward Mathematics of Prathomsueksa 2 Students Who Learned Using the 
STAD Cooperative Learning Approach and the Conventional Teaching Approach 
 Thawin Bootsri, Nuchawana Luang-ungkoon, Maliwan Thunaphan .............................................. 25
Developing Thai Reading Comprehension Achievement Using Participation-oriented Learning 
Organization Based on the Experimental Learning Model in Supplement to Portfolios of 
Prathomsueksa 1 Students under the Office of Khon Kaen Educational Service Area Zone 5 
 Yupin Subsumran, Prawit Erawan, Paiboon Boonchai ........................................................................ 33
An Analysis of Supporting Factors Relating to Mathematics Teachers’ Teaching Efficiencies in 
Primary Schools under the Office of Kalasin Educational Service Area Zone 3 
 Chutikan Sakundech, Songsak Phusee-orn, Sumalee Chookhampaeng ....................................... 40
The Causal Factors Influencing Science Problem Solving Abilities of Matthayomsueksa 2 
Students in Chaiyaphum Educational Service Area Zone 2 
 Warunan Rinla, Prawit Erawan, Somsong Sitti ...................................................................................... 49
Comparisons of Learning Achievement and Analytical Thinking by Using Web Quest Online 
Courseware Entitled Web Page Construction between the Students Learned Using the 
Independent Learning Style and Those Using the Collaborative Learning Style 
 Choetchai Rasa-in, Sutthipong Hoxsuwan, Panya Napangmuen .................................................... 59
Comparisons of Learning Achievement and Creative Thinking Entitled Creation of Pictures 
or Pieces of Works from Imaginations Using Graphic Program with Multimedia Computer 
Courseware with Different Courseware Models of Prathomsueksa 4 Students 
 Chinatta Aramphra, Sutthipong Hoxsuwan, Singthong Phatthanasetthanon .............................. 67
Effects of Learning through Computer Courseware and Conventional Learning Approach Entitled 
Products from Cartoon Animation on Learning Achievement and Basic Science Process Skills 
of Prathomsueksa 6 Students 
 Somnuek Pongtepin, Chaiyot Ruangsuwan, Paitoon Suksringarm .................................................. 76
A Proposed E-Learning-based Distance Education Model for Regional Universities in Northeast 
of Thailand 
 Surachet Noirid, Boonchom Srisa-ard, Chaveeluk Boonyakanchana ............................................. 84
Work Stress and Stress Facing Techniques of the Personnel under the Office of 
Mahasarakham University Dormitory Affairs 
 Prasert Choomapai, Pattananusorn Stabhornwong, Lakkhana Sariwat ........................................ 95
Comparisons of Learning Achievement, Analytical Thinking Skills and Attitudes toward Science 
Learning of Prathomsueksa 6 Students Who Learned Using Backward Design Learning Activities 
and Conventional Learning Activities 
 Adul Paison, Prasart Nuangchalerm, Sumalee Chookhampaeng ..................................................... 103





องคป์ระกอบการพฒันาคณุภาพผู้เรียนให้มคุีณลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของ
โรงเรียนนายเรืออากาศ 
The Elements of Developing Quality Students to Have RTAFA’s 
Desired Characteristics 

จตุพล ยงศร,1 จารุวรรณ สกุลคู,2 สุวพร ตั้งสมวรพงษ์,3 อัจฉรา วัฒนาณรงค์4 
Chatupol Yongsorn,1 Jaruwan Sakulku,2 
Suwaporn Tangsomworapongs,3 Achara Wattananarong4 

บทคัดย่อ
 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาองคป์ระกอบการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะ
ที่พึงประสงค์ของโรงเรียนนายเรืออากาศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำานวน 62 
คน และอาจารย์ประจำา 86 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ (exploratory 
factor analysis) ผลการวจัิย พบวา่องคป์ระกอบการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์
ของโรงเรยีนนายเรอือากาศ ม ี3 องคป์ระกอบ รวม 74 ขอ้ ไดแ้ก ่1) องคป์ระกอบดา้นคณุธรรมจรยิธรรม 
และความจงรักภักดีต่อสถาบัน มี 11 ข้อ 2) องค์ประกอบด้านคุณลักษณะผู้นำาทหาร มี 26 ข้อ และ  
3) องค์ประกอบด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถในทางวิชาการและในวิชาชีพทหาร มี 37 ข้อ 

คำาสำาคัญ: โรงเรียนนายเรืออากาศ, คุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ 

Abstract
 This research aimed to study elements of developing air cadet qualities to have Royal 
Thai Air Force Academy (RTAFA)’s desired characteristics. The samples used in this research 
included 62 administrators, and 86 lecturers of RTAFA. The research instruments used were 
questionnaires. Statistical procedures used to analyze the data included mean, standard 

1 อาจารย์ สำานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2, 3 อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4 รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 Lecturer, Office of Quality Assurance, Bangkok University 
2, 3 Lecturer, Faculty of Education, Srinakharinwirot University 
4 Associate Professor, Faculty of Education, Srinakharinwirot University
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deviation, and the survey component analysis (exploratory factor analysis). The study found 
that: there were 3 elements with 74 items for developing air cadet qualities to meet the  
characteristics desired of the RTAFA as followed 1) elements of ethics and loyalty to the  
institution 11 items, 2) elements of feature leading military 26 items, and 3) elements of 
knowledge, skills and abilities in academic and professional soldiers 37 items. 

Keywords: Royal Thai Air Force Academy, desired characteristic

บทนำา 
 โรงเรียนนายเรืออากาศเป็นสถาบันการ
ศึกษาเฉพาะทางระดับอุดมศึกษาของกองทัพ
อากาศ กระทรวงกลาโหม มีภารกิจในการผลิ
ตบุคคลหรือพลเรือนเพ่ือเข้ารับราชการเป็นนาย
ทหารชั้นสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ โดยมี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการตาม
มาตรฐานของการศึกษาระดับอุดมศึกษาทัดเทียม
สถาบันทั้งในและต่างประเทศ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความรอบรู้ในวิชาและวิทยาการทั้ง
ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีวิสัยทัศน์กว้าง
ไกล มีความรับผิดชอบ รวมทั้งมีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ สามารถเป็นผู้บังคับบัญชาและ
นำาหน่วยทหารระดับหมวดได้ พร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าท่ีตามความประสงค์ของกองทัพและประเทศ
ชาต ินอกจากนีโ้รงเรยีนนายเรอือากาศยงัมภีารกจิ
ในการวางแผนการปฏบิตักิาร อำานวยการ ประสาน
งาน กำากับการ และดำาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา 
การฝึกอบรม และประเมินผลแก่นักเรียนนายเรือ
อากาศ รวมทั้งสนับสนุนการผลิตบุคลากรด้าน
การบนิ โดยมผีูบ้ญัชาการโรงเรยีนนายเรอือากาศ
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ สำาหรับการจัดส่วน
ราชการของโรงเรียนนายเรืออากาศมีหน่วยขึ้น
ตรงทั้งสิ้น 10 ส่วนราชการ ได้แก่ กองบัญชาการ 
กองการศึกษา กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษา
พระองค์ กองวิชาทหาร กองบริการ กองส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย กองพลศึกษา กองสถิติและ

ประเมินผล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนก
การเงิน โรงเรียนนายเรืออากาศจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอนออกเป็น 2 หลักสูตร 7 สาขาวิชา 
ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 5 
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรม
ไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชา
วิศวกรรมอตุสาหกรรม และหลกัสตูรวิทยาศาสตร
บัณฑิต 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
และสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรใช้
ระยะเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 4 ปี โดยรับผู้เรียน
จากนักเรียนที่สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
โรงเรียนเตรียมทหาร (โรงเรียนนายเรืออากาศ: 
เว็บไซต์) 
 เพื่อให้การผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่
สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ และ
กองทัพอากาศได้กำาลังพลที่มีคุณภาพ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนนาย
เรืออากาศจึงได้กำาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนายทหารสัญญาบัตรที่สำาเร็จการศึกษาจาก
โรงเรยีนนายเรอือากาศไว้ 4 ประการ ดงันี ้1) เปน็
นายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร ไม่ลุ่มหลงในอบายมุขทั้งปวง และ
มีความรักศักดิ์ศรีของสถาบันโรงเรียนนายเรือ
อากาศ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ รักษาผลประโยชน์ให้แก่กองทัพ
อากาศและประเทศชาติ 2) เป็นผู้มีความรักและ
ศรัทธาในอาชีพทหาร เป็นผู้นำาที่มีความกล้าหาญ 
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มีความรับผิดชอบ และมีความเสียสละ ยึดมั่นใน
แบบธรรมเนียมทหาร มีมนุษยสัมพันธ์ ตลอดจน
เปน็ผูม้สีมรรถภาพทางรา่งกายและจติใจทีส่มบรูณ์ 
3) เป็นผู้มีความรอบรู้วิชาวิทยาการในสาขาวิชา
ของตนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล มีความสามารถคิดและวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ 4) เป็นผู้มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตังิานในกองทพัอากาศ เชน่ คอมพวิเตอร์
และภาษาอังกฤษในขั้นใช้งานได้ รวมถึงความรู้ที่
เกีย่วกบัการดำารงชวีติในสงัคมทัว่ไป (โรงเรยีนนาย
เรืออากาศ, 2553: เว็บไซต์) 
 ดังนั้น จากภารกิจหลักของโรงเรียน
นายเรืออากาศท่ีต้องมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้
เรียนในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับที่ได้กำาหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายทหารสัญญา
บัตรที่สำาเร็จการศึกษาไว้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ใหม้คุีณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องโรงเรยีนนายเรอื
อากาศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่สมบูรณ์
เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ทางวิชาการ และความ
สามารถในการปฏิบัติหน้าที่แก่กองทัพอากาศ 
ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถภาพ
ทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่ อศึกษาองค์ประกอบการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
โรงเรียนนายเรืออากาศ 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร

โรงเรียนนายเรืออากาศ 82 คน และอาจารย์
ประจำา 120 คน รวม 202 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้บริหารโรงเรียน 68 คน และอาจารย์ประจำา 
94 คน รวม 162 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(stratified random sampling) กำาหนดขนาดกลุม่
ตวัอยา่งโดยใชส้ตูรของ Guttman คำานวณทีร่ะดบั
ความเชื่อมั่น 95% (Cochran, 1977: 98) ได้รับ
แบบสอบถามคนื จำานวน 148 ฉบบั คดิเปน็รอ้ยละ 
91.36 จำาแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน 62 คน และ
อาจารย์ประจำา 86 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม 
จำานวน 115 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของไลเคิร์ท 
(Likert) คา่ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั
เท่ากับ .988 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงสำารวจ (exploratory factor analysis) 

ผลการวิจัย
 การวิจัยพบว่าองค์ประกอบการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
โรงเรียนนายเรืออากาศ มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) องค์ประกอบด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน 2) องค์ประกอบด้าน
คุณลักษณะผู้นำาทหาร และ 3) องค์ประกอบด้าน
ความรู้ ทักษะ และความสามารถในทางวิชาการ
และในวิชาชีพทหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. องค์ประกอบด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และความจงรักภักดีต่อสถาบัน มี 11 ข้อ ดังนี้ 
 1.1 มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการด้าน
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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 1.2 มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการด้าน
การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 1.3 มีกิจกรรมของนักเรียนนายเรือ
อากาศที่ทำานุบำารุง และรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย 
 1.4 มีกิจกรรมของนักเรียนนายเรือ
อากาศที่เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหา
กษัตริย์ 
 1.5 มีกิจกรรมของนักเรียนนายเรือ
อากาศท่ีอนรัุกษ์ พฒันา และสรา้งเสรมิเอกลกัษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายนอก 
 1 .6 มีการ เผยแพร่ โครงการหรื อ
กิจกรรมด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารทั้งภายในหรือ
ภายนอกสถาบัน 
 1.7 มีนโยบายหรือแผนงานในการบูรณา
การศิลปวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร์ไทย และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารเข้ากับการฝึก
ศึกษา เพ่ือผลิตนายทหารสัญญาบัตรและการ
บริการสังคม 
 1.8 จำานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีจัด
ขึ้นเพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และส่งเสริม
เอกลักษณ์ไทย รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหาร 
 1.9 จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาท่ีมีระดับ
คะแนนความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม และ
การสร้างชื่อเสียงให้สถาบัน อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก 
ตามที่สถาบันกำาหนด 
 1.10 มีนักเรียนนายเรืออากาศปัจจุบัน
และศิษย์เก่าที่สำาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผ่าน
มาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้าน
วชิาการ วชิาชพี คณุธรรม จรยิธรรม กฬีา สขุภาพ 
ศลิปะและวฒันธรรม และดา้นสิง่แวดลอ้มในระดบั
ชาติหรือนานาชาติ (จำานวนคน) 
 1.11 มีการประเมินความพึงพอใจของ
หน่วยผู้ใช้ต่อผู้สำาเร็จการศึกษาในด้านความ
ประพฤติและคุณธรรมจริยธรรม 

 2. องค์ประกอบด้านคุณลักษณะผู้นำา
ทหาร มี 26 ข้อ ดังนี้ 
 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรด้านการฝึกศึกษาวิชาการทหาร 
และภาวะผู้นำา 
 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ด้านการฝึก
ศึกษาวิชาการทหาร และภาวะผู้นำาที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ 
 2.3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้
เรียนต่อคุณภาพการฝึกศึกษาวิชาการทหาร และ
ภาวะผู้นำาของอาจารย์หรือครูฝึกและนายทหาร
ปกครอง 
 2.4 มีการประเมินความพึงพอใจของ 
ผู้เรียนต่อทรัพยากร หรือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านการฝึกศึกษาวิชาการทหารและภาวะผู้นำา 
 2.5 มีการประเมินผลเวลาที่ใช้ในการฝึก
ศกึษาวิชาการทหาร และภาวะผูน้ำาตอ่ระยะเวลาที่
ใช้ในการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 2.6 มีการกำาหนดแผนการฝึกศึกษา
วิชาการทหาร และภาวะผู้นำาของนักเรียนนายเรือ
อากาศในแต่ละชั้นปี 
 2.7 มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาการทหาร และภาวะ
ผู้นำาแก่นักเรียนนายเรืออากาศ 
 2.8 มกีารปรบัปรงุและพฒันาแผนการฝกึ
ศึกษาวิชาการทหาร และภาวะผู้นำาให้ทันสมัย 
 2.9 มีการนำาผลการประเมินการฝึก
ศึกษาวิชาการทหาร และภาวะผู้นำาไปปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
 2.10 มีการจัดบรรยายพิเศษเสริมด้าน
การฝึกศึกษาวิชาการทหาร และภาวะผู้นำาโดยผู้
เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละปีการศึกษา 
 2.11 มกีารจดัสรรทรพัยากรเพือ่สนบัสนนุ
การเรียนรู้ด้านการฝึกศึกษาวิชาการทหาร และ
ภาวะผู้นำาที่หลากหลาย 
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 2.12 มศีนูยฝ์กึหรอืศนูยพ์ฒันา หรอืแหลง่
การเรยีนรู ้สำาหรบัการฝกึศกึษาวชิาการทหาร และ
ภาวะผู้นำาที่หลากหลาย 
 2.13 มีการนำาผลการประเมินทรัพยากร
เพือ่สนับสนุนการเรยีนรูด้า้นการฝึกศกึษาวชิาการ
ทหาร และภาวะผู้นำามาปรับปรุงและพัฒนา
ประสทิธภิาพการจัดการเรยีนการสอนด้านการฝึก
ศึกษาวิชาการทหารและภาวะผู้นำา 
 2.14 จำานวนนักเรียนนายเรืออากาศ
ทั้งหมดต่อจำานวนอาจารย์หรือครูฝึก และนาย
ทหารปกครองทั้งหมด 
 2.15 มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ทำาหน้าที่
ด้านการฝึกศึกษาวิชาการทหาร และภาวะผู้นำา 
  2.16 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของครฝูกึ หรอืจรรยาบรรณของ
นายทหารปกครอง 
 2.17 มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนนายเรืออากาศ 
 2.18 มีกระบวนการส่งเสริมกิจกรรม
นักเรียนนายเรืออากาศที่ครบถ้วน และสอดคล้อง
กบัคณุลกัษณะของผูส้ำาเรจ็การศกึษาทีพ่งึประสงค ์
 2.19 มีกระบวนการส่งเสริมกิจกรรม
นักเรียนนายเรืออากาศที่ครบถ้วน และสอดคล้อง
กับคุณลักษณะของนักเรียนนายเรืออากาศที่พึง
ประสงค์ 
 2.20 มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่
พฒันาภาวะผูน้ำาทางทหาร และปลกูฝังจติวญิญาณ
ของทหารอาชีพ 
 2.21 มกีารจัดกิจกรรมหรอืโครงการดา้น
การส่งเสริมสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตเพื่อ
การดำารงชีวิต 
 2.22 มกีารจัดกิจกรรมหรอืโครงการดา้น
การส่งเสริมจริยธรรม การบำาเพ็ญประโยชน์ การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 2.23 มีกิจกรรมของนักเรียนนายเรือ
อากาศที่เสริมสร้างเอกลักษณ์ทางทหาร 

 2.24 จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาที่มีระดับ
คะแนนคุณลักษณะผู้นำาทหารอยู่ในเกณฑ์ ดี-ดี
มาก ตามที่สถาบันกำาหนด 
 2.25 จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาที่มีระดับ
คะแนนสมรรถภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก 
ตามที่สถาบันกำาหนด 
 2.26 มีการประเมินความพึงพอใจของ
หน่วยผู้ใช้ต่อผู้สำาเร็จการศึกษาในด้านความเป็น
ผู้นำา 
 3. องค์ประกอบด้านความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในทางวิชาการและในวิชาชีพทหาร 
มี 37 ข้อ ดังนี้ 
 3.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรภาคทฤษฎี 
 3.2 มกีระบวนการเรยีนรูภ้าคทฤษฎีทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
 3.3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้
เรียนต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ภาคทฤษฎี 
 3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้
เรียนต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี 
 3.5 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุน
การพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน ภาค
ทฤษฎี 
 3.6 มีการปรับปรุงและพัฒนาประมวล
การสอนหรือแผนการสอนให้ทันสมัย 
 3.7 มกีารจดัสรรทรพัยากรเพือ่สนบัสนนุ
การเรียนการสอนภาคทฤษฎีที่หลากหลาย 
 3.8 มเีครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอื
ข่ายที่ทันสมัย และเพียงพอต่อนักเรียนนายเรือ
อากาศ สำาหรับใช้ในการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 
 3.9 มีห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศ หรือ
แหล่งการเรียนรู้สำาหรับการเรียนการสอนภาค
ทฤษฎีที่หลากหลาย 
 3.10 มีวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์การศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาค
ทฤษฎีที่หลากหลาย 
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 3.11 มีการนำาผลการประเมินทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีมาปรับปรุง 
และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี 
 3.12 มีการรายงานผลอาจารย์ประจำาที่
มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำา 
 3.13 มีการรายงานผลอาจารย์ประจำาที่
ดำารงตำาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 3.14 อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน 
 3.15 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 
 3.16 มีระบบและกลไกสนับสนุนส่งเสริม
ใหอ้าจารยป์ระจำาทำาวจิยัในชัน้เรยีนเพือ่พฒันาการ
เรียนการสอน 
 3.17 มกีารจัดกิจกรรมหรอืโครงการดา้น
การส่งเสริมวิชาการ และหรือทักษะทางวิชาชีพ 
 3.18 มกีารจัดกิจกรรมหรอืโครงการดา้น
ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
 3.19 มีการนำาความรู้และประสบการณ์
จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
 3.20 มีการกำาหนดแผนงานเพ่ือพัฒนา
โรงเรียนนายเรืออากาศไปสู่องค์การแห่งการ 
เรียนรู้ 
 3.21 มีอาจารย์ประจำาหรืออาจารย์ และ
ครูฝึกวิชาการทหารหรือนายทหารปกครอง ได้รับ
การพัฒนาในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
 3.22 มรีะบบหรือกลไกท่ีสง่เสริมสนบัสนนุ
ให้อาจารย์ประจำาหรืออาจารย์ และครูฝึกวิชาการ
ทหารหรือนายทหารปกครอง ได้เข้าร่วมประชุม
วชิาการหรอืนำาเสนอผลงานวชิาการทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ 

 3.23 จำานวนอาจารย์ประจำาหรืออาจารย์ 
และครฝูกึวิชาการทหารหรอืนายทหารปกครอง ที่
เขา้รว่มประชมุวชิาการหรอืนำาเสนอผลงานวชิาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 3.24 จำานวนอาจารย์ประจำาหรืออาจารย์ 
และครูฝึกวิชาการทหารหรือนายทหารปกครอง 
ที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 3.25 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPAX) ของผู้สำาเร็จการศึกษา 
 3.26 จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาในแต่ละ
ปีที่มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
เกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 3.27 จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาในแต่ละ
ปทีีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยู่ในเกณฑด์-ีดมีาก 
ตามที่สถาบันกำาหนด 
 3.28 จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาที่มีระดับ
คะแนนการฝึกวิชาชีพทหารอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก 
ตามที่สถาบันกำาหนด 
 3.29 จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาที่มีระดับ
คะแนนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ตามที่
สถาบันกำาหนด 
 3.30 มีการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงของผู้สำาเร็จการศึกษาที่ครอบคลุมด้าน
สติปัญญา เจตคติ และทักษะการปฏิบัติงาน 
 3.31 จำานวนผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ของ
นักเรียนนายเรืออากาศที่ ได้รับรางวัลในระดับ
ชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 
(จำานวนชิ้นงาน) 
 3.32 มีการประเมินความพึงพอใจของ
หน่วยผู้ใช้ผู้สำาเร็จการศึกษา 
 3.33 มีการประเมินความพึงพอใจของ
หน่วยผู้ใช้ต่อผู้สำาเร็จการศึกษาในด้านวิชาการ 
 3.34 มีการประเมินความพึงพอใจของ
หน่วยผูใ้ชต้อ่ผูส้ำาเรจ็การศกึษาในดา้นวิชาชพีทหาร 
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 3.35 มีการประเมินความพึงพอใจของ
หน่วยผู้ใช้ต่อผู้สำาเร็จการศึกษาในด้านภาษา
อังกฤษ 
 3.36 มีการประเมินความพึงพอใจของ
หน่วยผูใ้ช้ตอ่ผูส้ำาเรจ็การศกึษาในดา้นสมรรถภาพ
ร่างกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ ในการปฏิบัติงาน 
 3.37 มีการประเมินความพึงพอใจของ
หน่วยผู้ใช้ต่อผู้สำาเร็จการศึกษาในด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อภิปรายผล 
 1 .  ผู้ บ ริ ห า รและอาจ า รย์ ป ร ะจำ า
ของโรงเรียนนายเรืออากาศ มีความเห็นว่า
องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนนายเรือ
อากาศ มีความเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารและอาจารย์
ประจำาเห็นว่าองค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพผู้
เรยีนทีม่คีวามเหมาะสมกับลกัษณะและบรบิทของ
โรงเรยีน จะสามารถใชใ้นการควบคมุการฝกึศกึษา 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำาเนิน
งานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนกำาหนดไว้ได้ ดังที่ 
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550: 
8-9) ได้ระบุว่าการกำาหนดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ท่ีมีความเหมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษา
จะนำาไปสู่แนวทางการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไปสู่
เป้าหมายและเป้าประสงค์ สอดคล้องกับวารินทร์ 
สินสูงสุด (2541: 3-4) ได้กล่าวไว้ว่าการกำาหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่มีความเหมาะสมกับ
สถาบันจะทำาให้สถาบันมีทิศทางที่ชัดเจนในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของประอร สุนทรวิภาต (2543: 79-
105) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศกึษาสำาหรบัโรงเรยีนเหลา่ทพั พบว่าโรงเรยีน
เหล่าทัพควรมีระบบการควบคุมและตรวจสอบ
ผลการดำาเนินงานของโรงเรียนเหล่าทัพในทุกๆ 
ด้าน เช่น ระบบการควบคุมติดตามคุณลักษณะผู้
สำาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ เพื่อจะได้รับทราบ
พัฒนาการในด้านต่างๆ ของการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนได้ 
 2 .  ผู้ บ ริ ห า รและอาจ า รย์ ป ร ะจำ า
ของโรงเรียนนายเรืออากาศ มีความเห็นว่า
องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนนายเรือ
อากาศด้านคุณธรรมจริยธรรม และความจงรัก
ภักดีต่อสถาบัน มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยเฉพาะการทีม่กีจิกรรมของนักเรยีน
นายเรอือากาศทีเ่ชดิชสูถาบนัชาต ิศาสนา และพระ
มหากษัตริย์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับสูงกว่า
เกณฑ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อดังกล่าว 
มคีวามเหมาะสมทีจ่ะใชเ้ปน็แนวทางในการพฒันา
คณุภาพผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ทัง้นี้
อาจเน่ืองมาจากผู้บริหารและอาจารย์ประจำาเห็น
ว่า โรงเรียนนายเรืออากาศมีภารกิจในการเพื่อ
ผลิตบุคคลหรือพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการเป็น
นายทหารชั้นสัญญาบัตร ดังนั้น จึงต้องให้ความ
สำาคญักบัการเสรมิสรา้งเอกลกัษณค์วามเปน็ทหาร
อาชพีใหเ้พยีบพรอ้มไปดว้ยคณุธรรมและจรยิธรรม 
และความจงรกัภักดตีอ่สถาบนั นอกจากน้ียงัตอ้งมี
ความรอบรู้ในวิชาและวิทยาการทั้งในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเพื่อให้
สังคมมีความมั่นใจว่านักเรียนนายเรืออากาศจะ
มีคุณสมบัติตามที่สังคมได้คาดหวังไว้ สอดคล้อง
กับกรมยุทธศึกษาทหาร (2551: 18) ได้ศึกษา
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอกสถาบันการศึกษาของกองทัพ 
ปงีบประมาณ 2550-2551 พบว่าโรงเรยีนนายเรอื
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อากาศควรกำาหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่ทำานุบำารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียม
ประเพณีตามแบบธรรมเนียมทหารอยู่เป็นประจำา
และต่อเนื่อง การมีขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรมทหาร ถอืวา่เปน็มาตรฐานทีจ่ะถา่ยทอด
และควรรกัษาใหค้งไว ้รวมทัง้การจดักจิกรรมของ
นักเรียนนายเรืออากาศต้องเน้นด้านคุณธรรม
จริยธรรม และความจงรกัภกัดตีอ่สถาบนัอย่างตอ่
เนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (2551: บทสรุป) 
ได้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
อุดมศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ พบว่า
โรงเรยีนนายเรอือากาศควรสรา้งวฒันธรรมทีเ่ปน็
มาตรฐาน และเป็นเอกลักษณ์ของผู้เรียนในด้าน
การพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม และความจงรกัภกัดี
ต่อสถาบันอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการวิจัย
ของธิบดี เพ็งฉุย (2545: 73-75) ศึกษาแนวทาง
การผลิตนักเรียนนายเรืออากาศสนับสนุนกองทัพ
อากาศในทศวรรษหน้า พบว่าโรงเรียนนายเรือ
อากาศควรปลูกฝังเอกลักษณ์ทางทหารกับผู้เรียน 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้สำาเร็จการศึกษาให้
พร้อมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีคุณธรรม
จริยธรรมและความจงรักภักดีต่อสถาบัน ในขณะ
ที่สมนึก พาลีบัตร์ (2542: 62) ได้วิจัยการศึกษา
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
นายเรืออากาศ พบว่าผู้บริหาร คณาจารย์ และ
ข้าราชการของโรงเรียนนายเรืออากาศ เห็นว่า
ควรมีกิจกรรมเสริมสร้างความพร้อมให้นักเรียน
นายเรืออากาศมีคุณสมบัติและมีเอกลักษณ์ความ
เป็นทหารสัญญาบัตร และเสริมสร้างคุณธรรม
จรยิธรรมและความจงรกัภกัดีตอ่สถาบนั นอกจาก
นีป้ระอร สนุทรวิภาต (2543: 111) พบวา่ผู้บรหิาร
และอาจารยข์องโรงเรยีนเหลา่ทพัเหน็ดว้ยในระดบั
มากที่สุด ที่โรงเรียนเหล่าทัพควรมีกิจกรรมการ
ปลูกฝังคุณลักษณะทหารอย่างมีระบบ แบบแผน 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียนเหล่า

ทพั เพือ่ให้ไดน้ายทหารสญัญาบตัรทีม่คีณุลกัษณะ
ของผู้นำาทหารตรงตามความต้องการของแต่ละ
เหล่าทัพ 
 3 .  ผู้ บ ริ ห า รและอาจ า รย์ ป ร ะจำ า
ของโรงเรียนนายเรืออากาศ มีความเห็นว่า
องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนนายเรือ
อากาศด้านคุณลักษณะผู้นำาทหาร มีความเหมาะ
สมที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้
เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะการมี
กระบวนการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนนายเรือ
อากาศที่ครบถ้วน และสอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของนักเรียนนายเรืออากาศที่พึงประสงค์ และ
มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการด้านการส่งเสริม 
สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตเพื่อการดำารงชีวิต 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์อย่างมี
นัยสำาคญัทางสถติ ิโดยมคีา่คะแนนเฉลีย่สงูกว่าขอ้
อืน่ๆ ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ขอ้ดงักลา่วมคีวามเหมาะสม 
ที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ  
ผู้บริหารและอาจารย์ประจำาเห็นว่านักเรียนนาย
เรืออากาศควรมีกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการ
พฒันาคณุลกัษณะในดา้นตา่งๆ ใหม้คีวามพรอ้มทัง้
รา่งกายและจิตใจทีส่มบรูณอ์ยูเ่สมอ ดงัที ่โรงเรยีน
นายเรืออากาศ (2547: 6) ได้กำาหนดคุณลักษณะ
ของนักเรยีนนายเรอือากาศทีพ่งึประสงคไ์ว้ว่า เปน็
ผูม้คีวามรอบรูวิ้ชาวิทยาการในสาขาวิชาของตนทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ 
และมีสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์
แข็งแรง สอดคล้องกับกรมยุทธศึกษาทหาร 
(2551: 41) พบว่าโรงเรียนนายเรืออากาศควรส่ง
เสรมิบรรยากาศและจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนดา้น
ร่างกายและจิตใจ เพื่อให้มีความรู้สึกผ่อนคลาย 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชิติ ศลิากร (2547: 65) 
ได้ศึกษาตัวบ่งชี้คุณลักษณะทหารที่พึงประสงค์ 
กรณศีกึษาเฉพาะนักเรยีนโรงเรยีนเหลา่ทพัผลการ
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วิจัย พบว่าผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนโรงเรียน
เหล่าทัพ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการกำาหนดตัวบ่งชี้
คุณลักษณะทหารที่พึงประสงค์เกี่ยวกับสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งอดทนของนักเรียน
โรงเรียนเหล่าทัพ และยังสอดคล้องกับการศึกษา
ของธิบดี เพ็งฉุย (2545: 79-80) พบว่านักเรียน
นายเรืออากาศควรได้รับการพัฒนาคุณลักษณะ
ในด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์ และความมีระเบียบวินัย รวมทั้ง จัด
กิจกรรมฝึกอบรมเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ในการ
ปฏิบัติงานต่อเพื่อนร่วมงาน 
 4 .  ผู้ บ ริ ห า รและอาจ า รย์ ป ร ะจำ า
ของโรงเรียนนายเรืออากาศ มีความเห็นว่า
องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนนายเรือ
อากาศด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถใน
ทางวชิาการและในวชิาชพีทหาร มคีวามเหมาะสม
ที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยการที่มีอาจารย์ผู้
สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัสงูกวา่เกณฑอ์ยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่นๆ ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าข้อดังกล่าว มีความเหมาะสมที่จะ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้
บริหารและอาจารย์ประจำาเห็นว่าการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนนายเรืออากาศเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาเฉพาะทางระดับอุดมศึกษา ดังนั้น 
อาจารย์ที่ทำาหน้าที่สอนต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะ
สมกบัลกัษณะวชิา และวธิกีารเรยีนการสอนทีต่อ้ง
อาศัยความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์เป็นพิเศษ รวมทั้งความชำานาญใน
ระดับสูง การใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ต้องใช้
ความรู้เฉพาะสาขาวิชาโดยตรงในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อสร้างความเป็นเลิศทาง

วิชาการให้กับสถาบัน สอดคล้องกับการวิจัยของ
กรมยุทธศึกษาทหาร (2551: 23) พบว่าโรงเรียน
นายเรืออากาศมีอาจารย์ประจำาที่มีคุณวุฒิตรง
ตามสาขาวิชาที่สอน รวมทั้งมีศักยภาพสูง ตรงกับ
ประอร สุนทรวิภาต (2543: 106) พบว่าผู้บริหาร
และอาจารย์โรงเรียนเหล่าทัพเห็นว่าครูอาจารย์
ของโรงเรียนเหล่าทัพต้องมีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณใ์นการฝกึศกึษาตรงกบัสาขาวิชา
ที่ไดส้ำาเรจ็การศกึษามา ดงัทีจ่นัทรจ์ริา วงษข์มทอง  
(2543: 237) ได้ศึกษาการพัฒนาดัชนีบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พบว่าตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพของอาจารย์มี
ความสำาคัญอยู่ในระดับมากที่สุดในการพัฒนา
คณุภาพผูเ้รยีน และสรา้งความเปน็เลศิของสถาบนั
อดุมศกึษา ซึง่อาจารยต์อ้งมคีวามรู ้ความสามารถ 
และประสบการณ์ตรงตามที่ได้สำาเร็จการศึกษา 
เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของบุญรอด วุฒิศาสตร์กุล (2535: 
54-55) ไดศ้กึษาเกณฑก์ารพจิารณาความเปน็เลศิ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่าคุณภาพของ
อาจารย์หรือผู้สอนเป็นองค์ประกอบสำาคัญอันดับ
ที่หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และความเป็น
เลิศของสถาบัน นอกจากนี้รุ้งรังษี วิบูลชัย (2544: 
210) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้รวมของคุณภาพ
การสอนในระดับอุดมศึกษา พบว่าคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ และ
เนื้อหาการสอนตรงตามสาขาเป็นอย่างดี และยัง
มีงานวิจัยของอุทุมพร จามรมาน (2544: 190-
191) ได้ทำาการวิจัยดัชนี เกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
สำาหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย พบว่าคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยจำาเป็นต้องมีอาจารย์ผู้สอน
ที่มีคุณวุฒิ และความสามารถตรงตามสาขาวิชาที่
สถาบันได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของโรงเรียนนายเรืออากาศ มี 3 องค์
ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบด้านคุณธรรม
จริยธรรม และความจงรักภักดีต่อสถาบัน 2) องค์
ประกอบด้านคุณลักษณะผู้นำาทหาร และ 3) องค์
ประกอบด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถใน
ทางวิชาการและในวิชาชีพทหาร ดังนั้น โรงเรียน
นายเรืออากาศต้องมีระบบในการควบคุม ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินการดำาเนินการในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่างๆ อย่างครบ

ถ้วนครอบคลุมองค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนดังที่กล่าวมา ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ 
คณุลกัษณะการเปน็ผูน้ำาทางทหาร ตลอดจนการมี
คณุธรรมจรยิธรรมในตนเอง สำาหรบัระดบันโยบาย
ผูบ้รหิารจะตอ้งตระหนักและให้ความสำาคญัในการ
วางนโยบายและกำาหนดแผนงานในการปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมชัดเจน ทั้งนี้ อาจจัดตั้งเป็นหน่วยงาน
หรือศูนย์ที่มีระบบติดตามการดำาเนินงานหรือรับ
ผดิชอบโดยตรง รวมทัง้อาจมกีารพจิารณากำาหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายทหารสัญญา
บตัรทีส่ำาเรจ็การศกึษาจากโรงเรยีนนายเรอือากาศ
ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อประเมินผลการดำาเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา ด้านบริบท 
ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยใช้รูปแบบ CIPP Model และเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือ
ภายในสถานศึกษา ของสำานักงานการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จำานวน 508 คน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำานวน 48 คน ผู้กำากับและ
รองผู้กำากับกองลูกเสือ จำานวน 100 คน และลูกเสือ-เนตรนารี จำานวน 360 คน โดยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (multi-stage random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 4 ชนิด ได้แก่ แบบสอบถาม 
แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการ
สนทนากลุ่ม นำาเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารโรงเรียน ผู้กำากับ รองผู้กำากับกองลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี มีความคิดเห็นต่อ
ผลการดำาเนนิงานลกูเสอืในสถานศกึษา ดา้นบรบิท ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลติ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้กำากับกองลูกเสือ โดยรวมการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากที่สุด 
 3. การสัมภาษณ์ลูกเสือ-เนตรนารี มีความคิดเห็นต่อผลการดำาเนินงานลูกเสือของผู้กำากับและ
รองผู้กำากับกองลูกเสือ โดยรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2, 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1 M. Ed. Candidate in Educational Research, Faculty of Education, Mahasarakham University 
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 4. การสนทนากลุม่ของผูก้ำากบักองลกูเสอื มคีวามคดิเห็นตอ่ผลการดำาเนินงานลกูเสอืของผูก้ำากบั
และรองผู้กำากับกองลูกเสือ โดยรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

คำาสำาคัญ: การประเมินผล, การดำาเนินงานลูกเสือ, สถานศึกษา 

Abstract
 This research aimed to evaluate contexts, basic factors, an administration, and a  
production of the scouting administrators in the scouting administration in educational  
institutes under the Kalasin Educational Service Area Zone 3. A CIPP Model and an evaluation 
of scouting administration in educational institutions by the Bureau of Scout Movement Red 
Cross Youth and Student Affairs by Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education 
were applied in this study. There were 508 persons, comprising of 48 school administrators,  
100 scout unit and sub-unit leaders, and 360 boy scouts and girl-guides, selected by  
multi-stage random sampling technique. There were 4 research instruments in this study: the  
questionnaires, an observation check lists, an interview form, and a focus group discussion  
record. Statistics used in quantitative data analyses were mean, standard deviation,  
percentage, while descriptive analysis used in analyzing observation, interview, and focus 
group discussion. 
 The results of the study were as follows: 
 1. The school administrators, scout unit and sub-unit leaders, boy scouts and girl-guides 
evaluated the scouting activity administration in contexts, basic factors, administration, and 
production as a whole at the more level. 
 2. The observation on organization of learning activities of the scout unit leaders as 
a whole was at the highest level of performance. 
 3. The boy scouts and girl-guides interview regarding their opinions on the scouting 
administration of the scout unit and sub-unit leaders as a whole was at the more level. 
 4. The focus group of the scout unit leaders regarding their opinions on the scouting 
administration of the scout unit and sub-unit leaders as a whole was at the more level. 

Keywords: evaluation, scout administration, educational institution 
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บทนำา
 กระบวนการลูกเสือมีความสำาคัญยิ่งใน
การพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีความ
สามารถ มีจิตสำานึกในความเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศและสังคมโลก เป็นการตอบสนองความ
ต้องการตามวัยของเยาวชน สามารถพัฒนา
เยาวชนให้เป็นพลังสำาคัญในการรักษาและพัฒนา
ชาติบ้านเมืองให้เจริญม่ันคง (สำานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 1) หลักสูตรสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ซึ่งนอกจากช่วยส่งเสริมสนับสนุนสาระการเรียนรู้
ได้ทุกสาระแล้ว ยังช่วยให้เยาวชนฝึกนิสัยในการ
สังเกต จดจำา เชื่อฟัง พึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มี
ระเบียบวินัย เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน บำาเพ็ญตนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ รู้จักทำาการฝีมือและฝึกฝนทำา
กิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม รักษาและส่ง
เสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคง
ของประเทศชาติ นั่นคือกิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารีได้พัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ 
และศีลธรรม ให้เป็นผลเมืองดี มีความรับผิดชอบ 
ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมี
ความเจริญก้าวหน้า (สำานักงานลูกเสือแห่งชาติ, 
2551: 2) ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้องมีความ
รู้ความเข้าใจในเนื้อหา การจัดกิจกรรม และการ
วัดประเมินผล ดังนั้นการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือจึงเป็นกระบวนการเบื้องต้นในการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ เพื่อช่วยให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ได้พิจารณาใช้บทบาทในการเป็นผู้นำาของตนให้
ลึกซึ้งกว้างขวาง เพ่ือพัฒนาความเข้าใจในเรื่อง
สัมพันธภาพและทักษะการเป็นผู้นำา โดยใช้วิธีการ
ตา่งๆ ของลกูเสอืสามญั (สำานกังานคณะกรรมการ
บริหารงานลูกเสือแห่งชาติ, 2550: 11)
 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 ได้พัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี 
โดยการฝึกอบรมวิชาผู้กำากับกองลูกเสือ ผู้วิจัยจึง

ทำาการวิจัยประเมนิผลการดำาเนินงานลกูเสอืโดยใช้
รูปแบบ CIPP Model ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้อง
ตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลติ เพือ่เปน็ขอ้
สารสนเทศในการพฒันากจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ี
ของสถานศึกษาต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อประเมินผลการดำาเนินงานลูกเสือใน
สถานศึกษา ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต ของผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้กำากับและรองผู้กำากับกอง
ลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2551 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นการศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
ได้แก่ อำาเภอกุฉินารายณ์ อำาเภอเขาวง อำาเภอ
คำาม่วง อำาเภอนาคู อำาเภอนามน อำาเภอสมเด็จ 
และอำาเภอห้วยผึ้ง กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยวิธี
สุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random  
sampling) จำานวนทั้งหมด 508 คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารโรงเรียน 48 คน ผู้กำากับและรองผู้กำากับ
กองลูกเสือ 100 คน และลูกเสือ-เนตรนารี 360 
คน จากโรงเรียนขนาดใหญ่ 4 โรง โรงเรียนขนาด
กลาง 20 โรง และโรงเรียนขนาดเล็ก 20 โรง ใน
อำาเภอกุฉินารายณ์ อำาเภอนามน อำาเภอสมเด็จ 
และอำาเภอห้วยผึ้ง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วน
ประมาณคา่ (rating scale) 5 ระดบั โดยสอบถาม
ผู้บริหารโรงเรียน จำานวน 50 ข้อ ผู้กำากับและรอง
ผู้กำากับกองลูกเสือ จำานวน 50 ข้อ และลูกเสือ- 
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เนตรนารี จำานวน 33 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น .967, 
967 และ .901 ตามลำาดับ 
 2. แบบสังเกตการจัดการเรียนการสอน
ของผู้กำากับกองลูกเสือ จำานวน 15 ข้อ โดยสังเกต
ผู้กำากับกองลูกเสือ จำานวน 20 คน จำาแนกเป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่ 2 โรง 4 คน โรงเรียนขนาด
กลาง 4 โรง 8 คน และโรงเรียนขนาดเล็ก 8  
โรง 8 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive  
sampling) 
 3. แบบสัมภาษณ์ลูกเสือ-เนตรนารี ชนิด
มโีครงสร้าง จำานวน 12 ข้อ โดยสมัภาษณล์กูเสอื-
เนตรนาร ีจำานวน 20 คน จำาแนกเปน็โรงเรยีนขนาด
ใหญ่ 2 โรง 4 คน โรงเรียนขนาดกลาง 4 โรง 8 
คน และโรงเรียนขนาดเล็ก 8 โรง 8 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง 
 4. แบบบันทึกการสนทนากลุ่มผู้กำากับ
กองลูกเสือ จำานวน 10 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
เนื้อหาการสนทนาด้านบริบท ได้แก่ หลักสูตร 
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนลูกเสือในโรงเรียน ด้านปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ 
ผูก้ำากบักองลกูเสอื ประกอบดว้ย การพฒันาตนเอง
ทางลูกเสือ การวางแผนและการจัดกิจกรรม การ
บริหารงานในกองลูกเสือ ด้านกระบวนการ ได้แก่ 
การจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ ประกอบด้วย การจัด
กิจกรรมทักษะทางลูกเสือ การจัดกิจกรรมการ
ปฏิบัติตามคำาปฏิญาณและกฎ การจัดกิจกรรม
โครงการเพือ่การแกป้ญัหาและพฒันา ดา้นผลผลติ 
ได้แก่ ผู้เรียน ประกอบด้วย ความมีระเบียบวินัย 
มีทักษะทางลูกเสือ การปฏิบัติตนตามคำาปฏิญาณ
และกฎของลกูเสอื การชว่ยเหลอืผู้อืน่ ชมุชน ชาติ
บ้านเมืองและสังคมโลก 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยการ
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 
 2. ขอ้มลูเชงิคณุภาพจากแบบสงัเกต แบบ
สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์

เนื้อหา 

ผลการวิจัย 
 1. ผู้บริหารโรงเรียน ผู้กำากับและรองผู้
กำากับกองลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี มีความ
คิดเห็นต่อผลการดำาเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา 
ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ 
และด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของผู้กำากับกองลูกเสือ โดยรวมการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด มีการวางแผนการ
สอน จดัเตรยีมวัสด ุอปุกรณ ์สือ่การสอน เปดิ-ปดิ 
ประชุมด้วยตนเอง จัดกิจกรรมที่หลากหลาย  
ลูกเสือ-เนตรนารีแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 
การเปิด-ปิดประชุมปฏิบัติได้ตามขั้นตอน การ
ปฏิบัติตนขณะเรียน ลูกเสือ-เนตรนารีแสดงออก
ถึงความมีระเบียบวินัย ทักษะทางลูกเสือ และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
 3. การสัมภาษณ์ลูกเสือ-เนตรนารี มี
ความคิดเห็นต่อผลการดำาเนินงานลูกเสือของ 
ผู้กำากับและรองผู้กำากับกองลูกเสือ โดยรวมการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผู้กำากับและรองผู้กำากับ
กองลูกเสือ เป็นแบบอย่างที่ดี มีการวางแผนการ
สอน ดำาเนนิการสอนเอง จดักจิกรรมทีห่ลากหลาย 
จัดกิจกรรมพิธีการทางลูกเสือระดับปานกลาง จัด
กิจกรรมโครงการส่งเสริมให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้
บำาเพ็ญประโยชน์ระดับปานกลาง 
 4. การสนทนากลุ่มผู้กำากับกองลูกเสือ 
มีความคิดเห็นต่อผลการดำาเนินงานลูกเสือของ
ผู้กำากับและรองผู้กำากับกองลูกเสือ โดยรวมการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านบริบท หลักสูตรการ
สอนลูกเสือใช้แกนกลางเป็นหลัก จัดโครงสร้าง
การบริหารงานในกองลูกเสือของแต่ละโรงเรียน
ตามสภาพขนาดของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนมี 
วิสยัทศัน์ทีด่ตีอ่กจิกรรมลกูเสอื ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ 
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มีการวางแผนการสอน จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
สื่อการสอน เปิด-ปิดประชุม การปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง การสำารวจความต้องการของลูก
เสือ-เนตรนารี ได้ร่วมการวางแผนระยะยาว การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย การนำาวิธีการวิจัย การวัด
ประเมินผลมาใช้ การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย งาน
ทะเบียนกองลูกเสือ การเงิน ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
โรงเรียนต่างๆ ยังมีวัสดุอุปกรณ์อยู่ในระดับน้อย 
ด้านกระบวนการ ผู้กำากับกองลูกเสือ เปิด-ปิด
ประชุมด้วยตนเองตามขั้นตอน แต่งกายถูกต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกเสือ-เนตรนารี ส่วนการ
จัดพิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือและพิธีถวาย
ราชสดุดีวันวชิราวุธ การประชุมนายหมู่ พิธีเข้า
ประจำากองลกูเสอืมีการปฏบิตัปิานกลาง กจิกรรม
การเรียนรู้และทดสอบวิชาพิเศษมีการปฏิบัติน้อย 
ดา้นผลผลติ ลกูเสอื-เนตรนารแีตง่กายถกูตอ้งตาม
ระเบยีบ การเปดิ-ปิดประชมุปฏบิตัไิด้ตามข้ันตอน 
ลูกเสือ-เนตรนารีแสดงออกถึงความมีระเบียบ
วินัย ทักษะทางลูกเสือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
แสดงออกถงึการมีความจงรกัภกัดตีอ่ชาต ิศาสนา
และพระมหากษัตรยิ ์สภุาพเรยีบรอ้ยและประพฤติ
ชอบท้ังกาย วาจา ใจ มคีวามเมตตากรณุา อดออม 
อดทน เพียรพยายามและซื่อสัตย์ การทดสอบ
และการเรียนรู้หลักสูตรวิชาพิเศษ การใช้เข็มทิศ 
และการร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาสถานศึกษา  
ลูกเสือ-เนตรนารี มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลาง 

อภิปรายผล 
 ดา้นบรบิท พบวา่ผลการดำาเนนิงานลกูเสอื
ในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
ผู้กำากับและรองผู้กำากับกองลูกเสือได้พัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของลูกเสือ-เนตรนารี โดย
ยึดตามหลักสูตรและวัตถุประสงค์ มีความชัดเจน
ในแนวทางปฏิบัติ สามารถพัฒนากิจกรรมได้

เป็นระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของชำานาญ  
สุวรรณเรือง (2549: 117) ที่ได้ศึกษารูปแบบ
การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่
มีตำาแหน่งและวุฒิทางลูกเสือทุกระดับมีความ
ตระหนกัในกจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีสามารถนำา
กจิกรรมมาใชใ้นกระบวนการพฒันาผูเ้รยีนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ด้ านปั จจั ย เบื้ อ งต้น  พบว่ าผลการ 
ดำาเนินงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากผู้กำากับและรองผู้กำากับกอง
ลูกเสือได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองโดยการฝึก
อบรม ส่งผลให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการลูก
เสอื หลกัสตูรและทกัษะทางลกูเสอื เปน็แบบอยา่ง
ที่ดี จัดทำางานธุรการทะเบียนกองลูกเสือ การเงิน  
การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม มี
การวางแผนและสามารถจัดกิจกรรมตอบสนอง
ความต้องการของลูกเสือ-เนตรนารี สอดคล้อง
กับงานวิจัยของฉัตรชัย จูมวงศ์ (2542: 112) ได้
ประเมินการจัดการเรียนการสอนลูกเสือสามัญ
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานการ
ประถมศึกษาอำาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  
พบว่าผู้บังคับบัญชากองลูกเสือที่ได้ผ่านการฝึก
อบรมและมีประสบการณ์จะมีความรู้ความเข้าใจ
ในการถา่ยทอดเนือ้หาการจดักจิกรรมกระบวนการ
ทางลูกเสือได้ดีกว่าผู้ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรม 
 ด้านกระบวนการ พบว่าผลการดำาเนิน
งานลูกเสือในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากผู้กำากับและรองผู้กำากับกองลูกเสือได้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้
รับประสบการณ์ตรง ได้ศึกษาธรรมชาติ ฝึกให้มี
ความอดทน ใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหา ได้
แสดงออกถึงความรักความสามัคคี ใช้ระบบหมู่
และการเป็นผู้นำา รวมทั้งการบำาเพ็ญประโยชน์ 
เช่น กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมค่ายพักแรม  
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สอดคล้องกับงานวิจัยของวิรัช พรมสุวรรณ 
(2544: 84) ไดป้ระเมินกิจกรรมการเรยีนการสอน 
ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญโ่รงเรยีนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา สังกัดสำานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี พบว่าผู้บังคับบัญชากองลูกเสือที่ได้
นำาหลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอนไปปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบตามกระบวนการของ
ลกูเสอื สง่ผลใหล้กูเสอืมีคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
 ด้านผลผลิต พบว่าผลการดำาเนินงาน
ลูกเสือในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากผู้กำากับและรองผู้กำากับกองลูกเสือมีการ
วางแผนการจดัการเรยีนการสอนทีดี่เหมาะสม จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
มีการปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่าง
มคีวามสขุ ปลกูฝังระเบยีบวนิยั กฎเกณฑ ์เพ่ือการ
อยู่ร่วมกันในสภาพชีวิตต่างๆ นำาไปสู่พื้นฐานการ
ทำาประโยชน์เพื่อสังคมและวิถีทางประชาธิปไตย 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวริชั พรมสวุรรณ (2544: 
84) พบวา่การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนลกูเสอื
ทีด่เีหมาะสม ทำาใหล้กูเสอืมสีขุภาพอนามยัสมบรูณ์
แขง็แรงท้ังร่างกายและจติใจ มคีวามรบัผดิชอบตอ่
หน้าที่ ทำางานอย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติตามกฎ คำา
ปฏญิาณ และคตพิจนไ์ดเ้ปน็อยา่งด ีมทีกัษะในการ
ทำางาน ทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่ได ้มคีวามซือ่สตัยส์จุรติ 
กลา้หาญอดทน เชือ่ม่ัน มีระเบยีบวนิยัในตนเอง มี
ความรกัสามคัค ีเสยีสละและบำาเพญ็ประโยชนเ์พือ่
ส่วนรวม และสอดคล้องกับงานวิจัยของเริงณรงค์ 
บุตราช และคณะ (2549: 53) ได้ประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เขตตรวจราชการ
ที่ 11 และ 14 จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าหลักสูตร

ลูกเสือ-เนตรนารี มุ่งให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มี
ความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสังคมให้เจริญก้าวหน้า 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าหาญ 
อดทน และเชือ่มัน่ในตนเอง มรีะเบยีบวินัย มคีวาม
สามัคคี และเห็นอกเห็นใจ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย 
ไปใช้ 
 1.1 จากการวิจัยพบว่าผู้บริหารโรงเรียน
และผู้กำากับกองลูกเสือ-เนตรนารี มีความคิดเห็น
ต่อผลการดำาเนินงานลูกเสือในสถานศึกษาอยู่ใน
ระดบัมาก ดงัน้ันควรสง่เสรมิปจัจัยทีเ่อ้ือตอ่การจัด
กิจกรรม เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์การสอน 
และนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ 
 1.2 จากการวิจัยพบว่าผู้บริหารโรงเรียน
และผูก้ำากบักองลกูเสอื-เนตรนาร ีมกีารนำาวิธกีาร
วิจยั การวัดประเมนิผล มาแกไ้ขและพฒันาการจดั
มวลกิจกรรมลูกเสือ การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
ดังนั้นสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 
3 ควรจัดทำาโครงการอบรมการทำาวิจัยหรือวิจัยใน
ชัน้เรยีนสำาหรบัผูก้ำากบักองลกูเสอื-เนตรนาร ีเพือ่
พัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรทำาการวิจัยเปรียบเทียบการจัด
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ของผู้กำากับและรองผู้
กำากับกองลูกเสือ-เนตรนารี สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่มีวุฒิทางลูกเสือ
แตกต่างกัน 
 2.2 ควรวิจัยแนวทางการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ที่มีประสิทธิภาพ 
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ทักษะทางคณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่2 ทีไ่ดร้บัการสอนแบบรว่มมอืโดยใชเ้ทคนคิ STAD 
กับการสอนปกติ 
Comparisons of Learning Achievement of Multiplication and  
Division, Mathematics Skills, and Attitudes toward Mathematics  
of Prathomsueksa 2 Students Who Learned Using the STAD 
Cooperative Learning Approach and the Conventional  
Teaching Approach 

ถวิล บุตรศรี,1 นุชวนา เหลืองอังกูร,2 มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์3 
Thawin Bootsri,1 Nuchawana Luang-ungkoon,2 Maliwan Thunaphan3 

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแผนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ที่มี
ประสทิธิภาพ 75/75 และหาคา่ดชันปีระสทิธผิลของแผนการสอน และ 2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน ทักษะทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนนาขามวิทยา อำาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำานวน 40 คน จาก 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) แล้วจับสลากห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลอง 20 คน ได้รับ
การสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD และกลุ่มควบคุม 20 คน ได้รับการสอนแบบปกติ เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD และแผนการสอนแบบปกติ  
2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์ และ 4) แบบวัดเจตคติ
ตอ่วชิาคณติศาสตร ์สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน รอ้ยละ การ
ทดสอบสมมุติฐาน ใช้ r

xy
 Hotelling’s T2 และ t-test (independent samples) 

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 M. Ed. Candidate in Educational Research, Faculty of Education, Mahasarakham University 
2 Lecturer, Faculty of Education, Mahasarakham University 
3 Lecturer, Faculty of Science, Mahasarakham University 
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 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 
 1. แผนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD มีประสิทธิภาพ 96.11/79.67 และมีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.6763 
 2. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คำาสำาคัญ: การสอนแบบรว่มมือโดยใช้เทคนคิ STAD, ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน, ทกัษะทางคณติศาสตร,์  
  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

Abstract 
 This research aimed: 1) to develop a plan with cooperative learning approach,  
Student Team-Achievement Division (STAD), with an efficiency of 75/75, and investigate an 
effectiveness index value, and 2) to compare learning achievement, mathematics skills, and 
attitudes toward mathematics of students with different learning arrangements involving the 
STAD approach and the conventional approach. The sampling group were selected by the 
purposive sampling method consisted of 40 Prathomsueksa 2 students from 2 classrooms,  
attending Nakham Witthaya School, Kuchinarai district, Kalasin province. They were assigned 
to an experimental group learned using the STAD approach and a control group learned  
using the conventional approach, 20 students each. Research instruments included: 1) plans 
for STAD approach and conventional approach, 2) a test on learning achievement, 3) a test 
on mathematics skills, and 4) a scale on attitudes toward mathematics. Statistics applied in 
this study were mean, standard deviation, and percentage. Hypotheses were tested by r

xy
, 

Hotelling’s T2 and t-test (independent samples). 
 The results of the study were as follows: 
 1. The plans using STAD approach had the efficiency of 96.11/79.67, and the  
effectiveness index value of 0.6763. 
 2. The students learned using STAD approach showed more posttest mean scores of 
learning achievement, mathematics skills, and positive attitudes toward mathematics than 
the students using the conventional approach at .01 level of significance. 

Keywords: STAD cooperative learning approach, learning achievement, mathematics skill,  
  attitude toward mathematics 
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บทนำา
 คณติศาสตรเ์ปน็กลุม่ทกัษะทีเ่ปน็พืน้ฐาน 
ในการเรียนรู้ ทั้งในการเรียนกลุ่มทักษะอื่น
และการนำาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน 
คณิตศาสตร์ประกอบด้วยทักษะต่างๆ ที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนรู้จักเหตุผลในการจำาแนก เปรียบเทียบ  
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุปหลักการ  
ตลอดจนการแก้ ปัญหาที่ พบ  นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นวิชาที่พัฒนาความคิดของ
มนุษย์ ทำาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น
ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ สามารถ
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุล 
ท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 1) 
 ปัญห าก า ร จั ด ก า ร เ รี ย นก า รสอน
คณติศาสตรท์ีส่ง่ผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่ำา
นั้น อาจเป็นเพราะธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์
ซึ่งเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเป็นนามธรรม ทำาให้ยากที่
จะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้โดยง่าย และอีก
ทั้งความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องของเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์ ทำาให้นักเรียนที่ไม่เข้าใจตั้งแต่เริ่ม
ต้นแล้วอาจไม่ต้องการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับ
ที่สูงขึ้น นักเรียนเบื่อ ไม่ชอบที่จะทำางานในวิชา
คณิตศาสตร์ ตลอดจนขาดแรงจูงใจในการเรียน
คณิตศาสตร์ (นิวัฒน์ สาระขันธ์, 2545: 45) 
นอกจากนี้ยังพบว่าในการจัดการเรียนการสอน
ของครู ครูไม่ได้ประเมินความพร้อมและความ
สามารถของนักเรียนแต่ละคน ไม่ได้คำานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลว่านักเรียนแต่ละคน
สามารถทำางานได้สำาเร็จหรือไม่ นักเรียนไม่มีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะการจัดกิจกรรมการเรยีนการ
สอน นักเรียนเกิดความเครียด เกิดความทุกข์ใน
การเรียน นักเรียนต่างคนต่างทำางานของตน ขาด
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำาให้นักเรียนมีจิตใจ

แคบและมีความเห็นแก่ตัว นักเรียนที่เรียนเก่งมุ่ง
หวังแต่ความสำาเร็จแต่เพียงคนเดียว บางครั้งอาจ
พบว่านกัเรยีนทีเ่รยีนเกง่มปีญัหาในการปรบัตวัใน
การอยู่ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน สถานการณ์ที่เกิด
ขึ้นไม่สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่ง
หวังให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข ส่งผลให้นักเรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำา และมีพฤติกรรมไม่เป็น
ไปตามลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรมุ่งหวัง
ไว้ (ปัญญา ทรงเสรี, 2544: 9) 
 การสอนโดยใช้เทคนิค STAD (Student 
Teams-Achievement Division) เปน็วิธกีารสอน
รูปแบบหนึ่งของการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
(cooperative learning) ซึ่งจุดสำาคัญของการ
เรียนแบบนี้คือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่
กำาหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยการแบ่งนักเรียนเป็น 
กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4 คน โดยสมาชิกในกลุ่ม
จะต้องมีความสามารถแตกต่างกันแล้วใช้ระบบที่
เรยีกว่า “กลุม่สมัฤทธิ”์ คอืใชค้ะแนนในการพฒันา
ตนเองของทกุคนเปน็คะแนนของกลุม่ โดยทีแ่ตล่ะ
คนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และความ
สำาเร็จของกลุ่ม ทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
การแบง่ปนัทรพัยากรการเรยีนรู ้รวมทัง้เปน็กำาลงั
ใจให้แก่กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือ 
คนที่เรียนอ่อน สมาชิกในกลุ่มรับผิดชอบต่อการ
เรียนของตนเองและร่วมรับผิดชอบต่อการเรียน
รู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความสำาเร็จ
ของบุคคลคือความสำาเร็จของกลุ่ม (วัฒนาพร  
ระงับทุกข์, 2542: 38) 
 ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงมีความ
สนใจพัฒนาการสอนโดยใช้กิจกรรมการสอน
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เปรียบเทียบกับ
การสอนแบบปกติ เพื่อให้ทราบว่าวิธีสอนแบบ
ใดจะทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่า เพื่อนำาผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการ
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ปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแผนการสอนแบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค STAD วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการ
คูณและการหาร ที่มีประสิทธิภาพ 75/75 และหา
ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการสอน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อวิชา
คณติศาสตร ์ของนกัเรยีนที่ไดร้บัการสอนแบบรว่ม
มือโดยใช้เทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ 

สมมติฐานของการวิจัย 
 นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดย
ใช้เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเครือข่าย
ตำาบลนาขาม อำาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จากโรงเรียน 5 
โรง นักเรียนรวม 210 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักเรียนโรงเรียนนาขามวทิยา จำานวน 2 ห้องเรยีน 
นักเรียน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) แลว้จบัสลากแบง่เปน็กลุม่
ทดลอง 20 คน ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD และกลุ่มควบคุม 20 คน ได้รับการ
สอนแบบปกติ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการสอนแบบรว่มมอืโดยใชเ้ทคนคิ 
STAD และแผนการสอนแบบปกติ เรื่องการคูณ
และการหาร รูปแบบละ 18 แผน 
 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าอำานาจ
จำาแนกตั้งแต่ .20 ถึง .60 และค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ .76 
 3. แบบทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์ 
ชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จำานวน 20 ข้อ ประกอบ
ด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการอ่านเพื่อวิเคราะห์
โจทยป์ญัหาคณติศาสตร ์ทกัษะการแปลงโจทยใ์ห้
เป็นภาษาคณิตศาสตร์ ทักษะการคิดคำานวณ และ
ทักษะการตรวจสอบผลลัพธ์ มีค่าความยากตั้งแต่ 
.30 ถึง .80 ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .20 ถึง .67 
และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .78 
 4. แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 
ระดับ จำานวน 15 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ
ตั้งแต่ .31 ถึง .62 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .85 
 การดำาเนินการทดลอง 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) กลุ่ม
ทดลองด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และแบบทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์ 
 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ
สอน โดยกลุ่มทดลองได้รับการสอนแบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค STAD และกลุ่มควบคุมได้รับการ
สอนแบบปกติ ใช้เวลาเรียนกลุ่มละ 28 ชั่วโมง 
 3. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทำาการทดสอบ
หลังเรียน (post-test) ทั้งสองกลุ่ม โดยใช้แบบ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบ
ทักษะทางคณิตศาสตร์ชุดเดิมที่ใช้ทดสอบก่อน
เรียน และใช้แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. หาประสิทธิภาพของแผนการสอน
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD โดยใช้สถิติ 
พ้ืนฐาน ได้แก ่ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ 
ร้อยละ 
 2. หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
สอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD โดยใช้สูตร
คำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล 
 3. หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตาม โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
(Pearson product moment correlation  
coefficient) 
 4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุม โดยใช้สถิติ Hotelling’s T2 และ t-test  
(independent samples) 

ผลการวิจัย 
 1. แผนการสอนแบบรว่มมอืโดยใชเ้ทคนคิ 
STAD ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 96.11/79.67 
และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6763 
 2. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค STAD มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะทางคณิตศาสตร์ และเจตคติ
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
สอนแบบปกตอิยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

อภิปรายผล 
 1. แผนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณและ
การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
มีประสิทธิภาพ 96.11/79.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้คือ 75/75 ทั้งนี้เนื่องจากแผนการสอนมี
กระบวนการพฒันาตามขัน้ตอน โดยผูว้จิยัไดศ้กึษา

หลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐาน
การเรียนรู้ช่วงชั้น คำาอธิบายรายวิชา หน่วย
การเรียนรู้ และศึกษาวิธีการเขียนแผนการสอน  
(วิมลรตัน ์สนุทรโรจน,์ 2550: 144-145) แผนการ
สอนผ่านการเสนอแนะและตรวจสอบจาก 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วนำาไป
ทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพและแก้ไขข้อบกพร่อง
กอ่นนำาไปใชจ้รงิกบักลุม่ตวัอยา่ง จงึทำาใหแ้ผนการ
สอนมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อนงค์ เหลื่อมศรี (2549: 126) ได้ศึกษาผลการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องบท
ประยุกต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย
การจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD และ
แบบปกติ พบว่าแผนการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่ม 
ร่วมมือแบบ STAD มีประสิทธิภาพ 96.14/87.88 
 2. แผนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณและ
การหาร มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6763 นั่น
คือนักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 67.63 ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ดำาเนินการ
พัฒนาแผนการสอนตามขั้นตอนโดยการศึกษา 
วิเคราะห์หลักสูตร ศึกษาแนวทางการเขียน
แผนการสอน และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอ
แนะของผู้เชี่ยวชาญ เมื่อนำาไปใช้สอนผู้วิจัยได้
จัดการเรียนรู้เป็นกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่เก่ง  
ปานกลาง และอ่อน นักเรียนในกลุ่มได้แบ่งหน้าที่
ตามความสามารถ ชว่ยเหลอืกนัปฏิบตักิจิกรรมจน
กลุม่ประสบผลสำาเรจ็ สง่ผลใหน้กัเรยีนแตล่ะคนมี
ความก้าวหน้าในการเรียน (Slavin, 1987, อ้างถึง
ใน นครชยั ชาญอไุร, 2547: 24-25) ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของอนงค์ เหลื่อมศรี (2549: 126)  
พบวา่ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรมดว้ย
กลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีค่าเท่ากับ 0.6872 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 68.72 
 3. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
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กว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัย เนื่องจากการเรียนรู้แบบร่วมมือได้
จัดใหน้กัเรยีนทีม่คีวามสามารถแตกตา่งกนัเรยีนรู้ 
ร่วมกันเป็นกลุ่ม นักเรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมใน 
การเรียนรู้และความสำาเร็จของกลุ่มทั้งการ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากร
การเรียนรู้ การเป็นกำาลังใจให้แก่กันและกัน คน
ที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่เรียนอ่อน สมาชิก
ในกลุ่มรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและของ
เพือ่นสมาชกิทกุคนในกลุม่ เพราะความสำาเรจ็ของ
สมาชิกแต่ละคนคือความสำาเร็จของกลุ่ม (วัฒนา
พร ระงบัทกุข,์ 2542: 38) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของชนิดา นนท์นภา (2545: 157-161) ได้ศึกษา
ผลการสอนวชิาคณติศาสตร ์เรือ่งบทประยุกต ์ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการสอนด้วยวิธีสอน
แบบแบ่งกลุ่มตามสังกัดสัมฤทธิผลทางการเรียน 
(STAD) และการสอนแบบปกติ พบว่านักเรียน
ที่ ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มตาม
สังกัดสัมฤทธิผล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค STAD มีทักษะทางคณิตศาสตร์ สูง
กว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวจิยั ทัง้นีเ้ปน็เพราะการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 
นักเรียนที่มีความสามารถต่างกันมาเป็นสมาชิก
กลุ่มเดียวกัน ทำาให้การเรียนเป็นไปอย่างกว้าง
ขวางเนื่องจากสมาชิกได้ปรึกษากันภายในกลุ่ม  
ได้ร่วมกันแก้ปัญหา มีการเสนอแนะซักถาม  
ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการคิดและความ
เข้าใจที่ลึกซึ้ง มีการรับรู้ปัญหา มีทางเลือกในการ
แก้ปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้ (จันทร์เพ็ญ  
เชื้อพานิช, 2542: 40; สุลัดดา ลอยฟ้า, 2536: 
23) จึงทำาให้ทักษะทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นตามไป

ดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจัยของอรณุศร ีเหลอืงธานี  
(2542: 157-161) ได้พัฒนาความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยการเรียนแบบ
ร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า
นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทั้ง 
3 ด้าน คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา วิธีการแก้
โจทย์ปัญหา และความสามารถในการหาคำาตอบ
ที่เป็นไปได้ในชีวิตจริง และยังช่วยให้นักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจ มีความมั่นใจในตนเองในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ มีความรับผิดชอบร่วม
กันในการเรียนรู้ ยอมรับซึ่งกันและกัน แต่ผลการ
วิจัยครั้งน้ีไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของกุหลาบ  
สีหาพงศ์, สมบัติ ท้ายเรือคำา และชวลิต ชูกำาแพง 
(2551: 84) ที่ได้เปรียบเทียบความรู้สึกเชิงจำานวน 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรือ่งการบวกและการลบจำานวนนับทีม่ผีลลพัธแ์ละ
ตัวตั้งไม่เกิน 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค STAD กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ปกติ พบว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD 
และนักเรียนที่เรียนรู้ตามปกติ มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ไม่แตกต่างกัน 
 5. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค STAD มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย เพราะการจัดนักเรียน
เปน็กลุม่ทีม่นัีกเรยีนคละกนัทัง้เกง่ ปานกลาง และ
อ่อน นักเรียนได้ช่วยเหลือกันในกลุ่ม นักเรียนที่
เรียนเก่งจะช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อน การ
เรียนแบบนี้จะช่วยให้นักเรียนเรียนอย่างมีความ
สุข ทุกคนจะมีความสบายใจในการพูดคุยซักถาม
กัน มีการสื่อสารความหมายกับผู้อื่นแล้วได้รับ
การตอบสนองในทางที่ดีเป็นที่น่าพอใจ (วิมลรัตน์ 
สุนทรโรจน์, 2550: 19) สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของนครชัย ชาญอุไร (2547: 100) ได้พัฒนาชุด
การเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เรือ่งรปูสามเหลีย่มและรปูสีเ่หลีย่ม พบวา่นกัเรยีน
กลุ่มที่เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD มี
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบ
ปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของบาร์เบโต (Barbato, 
2000: 2113-A) ไดเ้ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
เกรด 10 ระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอน
แบบร่วมมือกันเรียนรู้กับวิธีสอนแบบปกติ พบว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้
มเีจตคตติอ่วชิาคณติศาสตรส์งูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีน
ด้วยวิธีสอนแบบปกติ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย 
ไปใช้ 

 ก่อนนำาแผนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD ไปใช้ ครูควรศึกษาแผนการสอน
อย่างละเอียด และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชัว่โมงแรกๆ นกัเรยีนยงัไมเ่ขา้ใจเกีย่วกบัการปฏบิตัิ
กิจกรรม ดังนั้น ครูผู้สอนควรชี้แจงวัตถุประสงค์ 
วิธีดำ า เนินการ การปฏิบัติ  การช่ วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนเกณฑ์การให้คะแนนเป็น
รายบคุคลและรายกลุม่ ใหน้กัเรยีนเขา้ใจกอ่นการ
ดำาเนินกิจกรรม 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรวิจัยเปรียบเทียบการสอนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กับการสอนวิธีอื่นๆ 
เพื่อหาข้อสรุปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
 2.2 ควรวิจัยตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เช่น ความ
คงทนในการเรยีนรู ้แรงจูงใจใฝส่มัฤทธ์ิ พฤตกิรรม
การเรียนรู้ พฤติกรรมการทำางานกลุ่ม 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้ านการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการมีส่วนร่วมตามรูปแบบการเรียนรู้ 
เชิงประสบการณ์ประกอบการใช้แฟ้มสะสมงาน ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 
Developing Thai Reading Comprehension Achievement Using 
Participation-oriented Learning Organization Based on the 
Experimental Learning Model in Supplement to Portfolios of 
Prathomsueksa 1 Students under the Office of Khon Kaen 
Educational Service Area Zone 5 

ยุพิน สืบสำาราญ,1 ประวิต เอราวรรณ์,2 ไพบูลย์ บุญไชย3 
Yupin Subsumran,1 Prawit Erawan,2 Paiboon Boonchai3 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาไทยเพื่อความ
เข้าใจ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการมีส่วนร่วมตามรูปแบบการเรียนรู้ 
เชิงประสบการณ์ประกอบการใช้แฟ้มสะสมงาน และ 2) ศึกษาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงและความ 
เชือ่มัน่ของการประเมินการจัดการเรยีนรูดั้งกลา่ว กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 5 จำานวน 
30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นการมีส่วนร่วมตามรูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 2) แฟ้มสะสมงานนักเรียน 
และ 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน (t-test 
dependent samples) 
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 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 
 1. นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่ากอ่นเรยีน อยา่งมนัียสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 
 2. ความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง ผลการจดัอนัดบัคะแนนคณุภาพผลงานจากแฟม้สะสมงานของ
นักเรียนแต่ละคน และการจัดอันดับคะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านภาษา
ไทยเพื่อความเข้าใจ ปรากฏว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.17 มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ความเชื่อม่ันของคะแนนการประเมินผลแฟ้มสะสมงานด้วยการวัดความสอดคล้องของการให้
อันดับที่ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจโดยผู้ประเมิน 3 คน ผลปรากฏว่าการให้อันดับ
ที่ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานนักเรียน มีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องเท่ากับ 0.18 มีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

คำาสำาคัญ: การอ่านภาษาไทยเพ่ือความเข้าใจ, การเรียนรู้แบบเน้นการมีส่วนร่วม, การเรียนรู้เชิง 
  ประสบการณ์, แฟ้มสะสมงาน 

Abstract 
 This study aimed: 1) to compare Thai reading comprehension achievement of students 
before and after using participation-oriented learning organization based on the experimental 
learning model in supplement to portfolios, and 2) to study the concurrent validity quality and 
reliability of assessment of those learning model. The sample consisted of 30 Prathomsueksa 
1 students at Nahmo Nonlan Prachasan School under the Office of Khon Kaen Educational  
Service Area Zone 5, selected by the purposive sampling technique. The instruments 
were: 1) plans for participation-oriented learning organization based on the experimental  
learning model, 2) student portfolios, and 3) Thai reading comprehension achievement test.  
The statistics used in this study were percentage, mean, standard deviation, and t-test  
(dependent samples) was employed for testing hypothesis. 
 The results of the study were as follows: 
 1. The students showed gain in learning achievement before learning at .01 level of 
significance. 
 2. For the concurrent validity, the result of ranking the score on the quality of works in 
portfolios of individual students and ranking the score on testing Thai reading comprehension 
achievement indicated that the correlation coefficient of 0.17 at .01 level of significance. 
 The reliability of the score on evaluating the portfolios using evaluation of congruence 
of ranking the Thai reading comprehension achievement by 3 evaluators appeared that the 
ranking of results of evaluating the student portfolios had concordance coefficient of 0.18 at 
.01 level of significance. 
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 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นการมีส่วนร่วม
ตามรูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็นการ
จัดการเรียนรู้โดยนักเรียนอาศัยประสบการณ์เดิม
ในการทำากิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ ทำากิจกรรม
อย่างต่อเนื่องและเป็นการเรียนรู้เชิงรุก (active 
learning) คือนักเรียนต้องทำากิจกรรมตลอด
เวลา มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 
และนักเรียนกับครู ปฏิสัมพันธ์จะทำาให้เกิดเครือ
ข่ายความรู้โดยอาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบ เช่น 
การพูด การเขียน การวาดรูป และการแสดง
บทบาทสมมุติ ซึ่งเอื้ออำานวยในการแลกเปลี่ยน 
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์การเรียนรู้ให้เกิด
องค์ความรู้ในเนื้อหาที่เรียน และครูมีหน้าที่เป็นผู้
เอ้ืออำานวยในการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียน
รู้ ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การเขียนตอบคำาถาม การอ่านสะกดคำา การผัน
วรรณยุกต์ และการแต่งประโยค สร้างองค์ความ
รู้ได้ด้วยตนเอง คือนักเรียนอ่าน ตอบคำาถามและ
เขยีนแตง่ประโยคเกีย่วกบัเรือ่งทีอ่่านไดถ้กูตอ้ง ครู
เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้แนะนำา เอื้ออำานวย
ให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนมีความสุขจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ และเป็นผู้มีนิสัยใฝ่เรียน
ต่อไป (กรมวิชาการ, 2545: 5) 
 การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 
(portfolio assessment) เป็นวิธีการประเมินที่
ใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่
กระทำาในชั้นเรียน ผลการกระทำาข้อสอบ รายงาน 
โครงการต่างๆ โดยนักเรียนได้เก็บรวบรวมไว้ใน
ที่เก็บ แล้วสามารถนำาออกมาแสดงให้ผู้อื่นชมได้ 
ทั้งนี้นักเรียนจะมีบทบาทในการประเมินผลการ
เรียนของตนเองโดยการเลือกชิ้นงาน อธิบายสิ่งที่
ได้เรียนรู้จากชิ้นงานนั้น และเหตุผลในการเลือก

บทนำา 
 ความเข้าใจการอ่านเปน็ความสามารถใน
การจับใจความสำาคัญและรายละเอียดปลีกย่อย 
ผู้ที่มีความเข้าใจการอ่านจะสามารถย่อใจความ
สำาคัญหรือสรุปโครงเรื่องของสิ่งที่อ่าน สามารถ
เข้าใจความสัมพันธ์ต่างๆ ของสิ่งที่อ่านได้ และที่
สำาคญัผูอ้า่นจะตอ้งเข้าใจภาษาของผู้เขียน ตคีวาม
ให้ตรงกับความตั้งใจของผู้เขียน และปัจจุบัน
บทบาทของครูไม่ใช่เป็นผู้ให้ความรู้ และนักเรียน
ก็ไม่ใช่เป็นผู้รับฟังความรู้อย่างเดียว ครูและ
นักเรียนต้องร่วมมือกันเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นและ
หาทางแก้ไขเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะครูต้องเป็น
ผู้ที่ทันต่อเหตุการณ์และมีความสามารถในการ
พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง เพราะครเูปน็
ผูรู้ป้ญัหาของนกัเรยีนทีต่นเองสอนมากทีส่ดุ ทำาให้
ครูสามารถแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นและถูกต้อง 
สถานศึกษามีการประเมินนักเรียนโดยพิจารณา
จากพัฒนาการของนักเรียน ความประพฤติ การ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและ
การทดสอบ ควบคูไ่ปในกระบวนการเรยีนการสอน
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบ
การศึกษา ดังนั้นครูต้องมีความรู้ความสามารถใน
การวดัประเมนิผล ควบคูก่บัความเชีย่วชาญในการ
จัดการเรยีนการสอน ปญัหาของการวดัผลประเมนิ
ผลการเรียนการสอนในปจัจบุนั คอืครมัูกแยกการ
เรียนการสอนและการวัดประเมินผลออกจากกัน 
ที่แท้จริงการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล
ควรดำาเนินไปด้วยกันและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มี
ความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั เกดิขึน้ในเวลาเดยีวกนั 
(กรมวิชาการ, 2539: 16, 25) 
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ชิน้งาน ซึง่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและผลสำาเร็จ
ของนักเรียนโดยมีการสะทอ้นตนเอง การประเมิน
ตนเอง และการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน 
และผู้ปกครอง จากงานวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้
รับการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและเจตคติสูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการประเมินแบบเดิม (สมชาย 
มิ่งมิตร, 2539: 48-53) 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียน
รู้แบบเน้นการมีส่วนร่วมตามรูปแบบการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ประกอบการใช้แฟ้มสะสมงาน
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาไทย
เพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ผลการวิจัยจะเป็นข้อสนเทศในการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อ
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการ
อ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ก่อน
เรียนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
เน้นการมีส่วนร่วมตามรูปแบบการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ประกอบการใช้แฟ้มสะสมงาน 
 2. เพือ่ศกึษาคณุภาพดา้นความเทีย่งตรง 
และความเชื่อมั่นของการประเมินการจัดการ 
เรียนรู้ 

สมมติฐานของการวิจัย 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษา
ไทยเพื่อความเข้าใจหลังการจัดการเรียนรู้แบบ
เน้นการมีส่วนร่วมตามรูปแบบการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ประกอบการใช้แฟ้มสะสมงาน สูง
กว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 5 จำานวน 340 คน ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 
30 คน จากโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive  
sampling)
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการมี
ส่วนร่วมตามรูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
เรื่องนั่งชิงช้าร้องเพลงช้าง จำานวน 13 แผน 
 2. แฟ้มสะสมงานนักเรียน 
 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน
ภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ ชนิดเลือกตอบ 3 ตัว
เลือก จำานวน 25 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ
ตั้งแต่ .25 ถึง 1.00 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .67 
 การดำาเนินการวิจัย 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (pretest) โดยใช้
แบบทดสอบผลสมัฤทธิด์า้นการอา่นภาษาไทยเพือ่
ความเข้าใจ 
 2. ดำาเนินการสอนตามแผนการจัดการ
เรยีนรูแ้บบเน้นการมสีว่นรว่มตามรปูแบบการเรยีน
รู้เชิงประสบการณ์ ใช้เวลา 13 ชั่วโมง 
 3. ทดสอบหลังเรียน (posttest) โดยใช้
แบบทดสอบผลสมัฤทธิด์า้นการอา่นภาษาไทยเพือ่
ความเข้าใจชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน
ภาษาไทยเพือ่ความเขา้ใจ กอ่นเรยีนและหลงัเรยีน
โดยใช้ t-test (dependent samples) 
 2. วิเคราะหค์วามเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง 
(concurrent validity) โดยการคำานวณค่า
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สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตามวิธีของสเปียร์แมน 
(Spearman rank-order coefficient) ระหว่าง
อนัดบัทีข่องนกัเรยีนจากผลการประเมนิแฟม้สะสม
งาน กบัอนัดบัทีจ่ากผลการทดสอบผลสมัฤทธ์ิด้าน
การอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ 
 3. วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของคะแนน
การประเมินผลแฟ้มสะสมงาน ด้วยการวัดความ
สอดคล้องของการให้อันดับที่ผลสัมฤทธิ์ด้านการ
อา่นภาษาไทยเพือ่ความเขา้ใจ โดยผูป้ระเมนิ 3 คน 
ตามวิธีของเคนดอล (The Kendall’s coefficient 
of concordance) 

ผลการวิจัย 
 1. นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงั
เรียน (X = 18.8, S.D.= 7.30) สูงกว่าก่อนเรียน (X 
= 12.5, S.D.= 7.20) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 2 .  ความเ ท่ียงตรง เ ชิ งโครงส ร้าง  
(concurrent validity) ผลการจัดอันดับคะแนน
คุณภาพผลงานจากแฟ้มสะสมงานของนักเรียน
แตล่ะคน และการจดัอนัดบัคะแนนจากการทดสอบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นการอา่นภาษาไทยเพือ่
ความเข้าใจ ปรากฏว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.17 มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ความเชื่อม่ัน (reliability) ของคะแนน
การประเมินผลแฟ้มสะสมงานด้วยการวัดความ
สอดคล้องของการให้อันดับที่ผลสัมฤทธิ์ด้านการ
อ่านภาษาไทยเพ่ือความเข้าใจโดยผู้ประเมิน 3 
คน ผลปรากฏว่าการให้อันดับท่ีผลการประเมิน
แฟ้มสะสมงานนักเรียน มีค่าสัมประสิทธิ์ความ
สอดคลอ้งเทา่กบั 0.18 มนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01

อภิปรายผล 
 1. การจัดการเรียนรู้แบบเน้นการมี

ส่วนร่วมตามรูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
ประกอบการใช้แฟ้มสะสมงาน นักเรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย เน่ืองจากนักเรียนมีส่วน
ร่วมในช้ันเรียนในการทำากิจกรรมต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง และได้ประเมินผลการเรียนของตนเอง
จากการเลือกชิ้นงานในแฟ้มสะสมงาน เป็นการ
สนับสนุนการสร้างประสบการณ์และนำาย้อนกลับ
ไปแก้ไขคุณภาพของการทำางานต่อไป (Harri-
Augstein & Thomas,1991: 263) สอดคล้องกับ
การวิจยัของดวงดาว ณ หนองคาย (2548: 68-77) 
ได้วิจัยผลการเรียนวิชาภาษาไทยจากการประเมิน
โดยใชแ้ฟม้สะสมงานของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 4 โรงบ้านค้อ อำาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
พบว่าการเรียนทักษะภาษาไทยของนักเรียนอยู่ใน
ระดับดี นักเรียนมีเจตคติต่อการประเมินโดยใช้
แฟ้มสะสมงานอยู่ในระดับดี และสอดคล้องกับ
การวิจัยของชัยฤทธิ์ ศิลาเดช (2540: 189) ได้
พัฒนาแฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบ
ว่าการใช้แฟ้มสะสมงานในการจัดการเรียนการ
สอน สง่ผลชว่ยพฒันาความสามารถทางการเรยีน
และแรงจูงใจในการเรียนเป็นอย่างดี 
 2. การประเมินการจัดการเรียนรู้แบบ
เน้นการมีส่วนร่วมตามรูปแบบการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ประกอบการใช้แฟ้มสะสมงาน พบ
ว่ามีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างสูง กล่าวคือ
อันดับผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาไทยเพื่อความ
เขา้ใจของนกัเรยีน ทีจ่ดัอนัดบัตามผลการประเมนิ
จากแฟ้มสะสมงาน กับอันดับตามผลการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.17 มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจาก
การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน เป็นการแสดง 
ให้เห็นถึงความพยายาม ความก้าวหน้าและ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการคัดเลือกเนื้อหา เกณฑ์ใน
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การคัดเลือกผลงาน เกณฑ์การตัดสินและการ
ให้คะแนนได้แสดงความรู้สึกต่องานนั้นๆ อย่าง
แท้จริง (สำานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแห่งชาติ, 2540: 194) และการรวบรวม
ผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้และได้
เลือกสรรแล้วอย่างมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน แสดง
ให้เห็นผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ภายในช่วงเวลาหนึ่งของนักเรียนแต่ละคนที่
ครอบคลมุการมสีว่นรว่มในการกำาหนดจดุประสงค ์
เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล และ
มีเกณฑ์ในการตัดสินความสามารถ และความ
ก้าวหน้า รวมทั้งมีการสะท้อนความคิดเห็นต่อ
ชิ้นงานท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ (อุดม เชยกีวงศ์, 
2545: 81) สอดคล้องกับการวิจัยของลัดดาวัลย์ 
ซื่อตรง (2540: 190) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาแบบ
ประเมินแฟ้มสะสมงานการสอนของครูประถม
ศึกษา: การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนวัดหนอง
หมู จังหวัดนครสวรรค์ พบว่ามี 17 ผลงาน และ 
17 เกณฑ์การประเมิน เมื่อวิเคราะห์คุณภาพของ
แบบประเมิน พบว่าแต่ละเกณฑ์การประเมินมีค่า
ความตรงตามเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.57-1.00 และ
มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.92 
 ความเชื่อมั่นของคะแนนการประเมิน
ผลแฟ้มสะสมงาน ด้วยการวัดความสอดคล้อง
ของการให้อันดับที่ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษา
ไทยเพื่อความเข้าใจ พบว่าการให้อันดับท่ีผลการ
ประเมินแฟ้มสะสมงานนักเรียน มีค่าสัมประสิทธิ์
ความสอดคล้องเท่ากับ 0.18 มีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากการประเมินผลโดยใช้

แฟ้มสะสมงาน เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนรู้จัก
รับผิดชอบการเรียนของตนเอง และให้ถือว่าการ
ประเมินผลการเรียนเป็นส่วนที่สำาคัญส่วนหนึ่งใน
กระบวนการเรยีนการสอน (Schwartz, 1991: 67) 
และการสะสมงานอย่างมีจุดมุ่งหมายจะแสดงให้
เห็นถึงผลงาน ความก้าวหน้าและสัมฤทธิผลของ
นักเรียนในส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของการเรียนรู้ 
รวมทั้งเป็นหลักฐานที่สะท้อนการประเมินตนเอง
ของนักเรียนด้วย (กรมวิชาการ, 2540: 48) 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไป
ใช้ 
 การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานจะ
มีคุณภาพทั้งด้านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
และความเชื่อมั่นสูง หากมีการกำาหนดเกณฑ์ใน
การประเมินให้ชัดเจนและเข้าใจตรงกันระหว่างผู้
ประเมินและนักเรียน ดังน้ันจึงควรวางแผนและ
กำาหนดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน ชี้แจงราย
ละเอียดของเกณฑ์ให้ผู้ประเมินมีความเข้าใจตรง
กัน และประเด็นสำาคัญคือต้องแจ้งเกณฑ์การ
ประเมนิใหน้กัเรยีนทราบกอ่นทีจ่ะประเมนิทกุครัง้ 
 2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
 2.1 ควรวิจัยเปรียบเทียบการพัฒนาแฟ้ม
สะสมงานในการประเมินผลสัมฤทธ์ิทักษะวิชา
ภาษาไทย เชน่ การฟงั การพดู การอา่น การเขยีน 
 2.2 ควรวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยระดับประถมศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาองค์ประกอบปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอน
ของครูคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3 จำานวน 653 คน ซึง่ไดม้าโดยการสุม่แบบแบง่ชัน้ (stratified  
random sampling) เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบวัดปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ 2 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบปจัจยัทีส่มัพนัธกั์บประสทิธภิาพการสอนของครคูณติศาสตรใ์นโรงเรยีนประถม
ศึกษา เชิงสำารวจ มี 6 องค์ประกอบ เรียงตามค่าผลรวมของน้ำาหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อย ได้แก่ 
ดา้นทกัษะความเป็นครู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเสรมิแรง การนิเทศภายใน ขวัญและกำาลงั
ใจในการปฏิบัติงาน และบุคลิกลักษณะของครู 
 2. องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการ
สอนของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา ทั้ง 6 ด้าน มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.78 ถึง 0.99 มี 
นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ .01 ทกุคา่ โดยคา่น้ำาหนกัองคป์ระกอบเรยีงลำาดบัจากมากไปนอ้ย คอื ดา้นการ
เสริมแรง ขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงาน บุคลิกลักษณะของครู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ทักษะความเป็นครู และการนิเทศภายใน มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.99 0.99 0.99 0.97 0.91 
และ 0.78 ตามลำาดับ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์
ด้านต่างๆ มีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ นั่นคือ 
องคป์ระกอบด้านการเสรมิแรง ดา้นขวญัและกำาลงัใจในการปฏบิตังิาน และดา้นบคุลกิลกัษณะของคร ูมี
ความสำาคัญมากที่สุด ขณะที่องค์ประกอบด้านการนิเทศภายใน มีความสำาคัญน้อยที่สุด มีดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลนืระหวา่งโมเดลกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์คา่ไค-สแควร ์เทา่กบั 330.39 p = 0.99 ทีอ่งศาอสิระ 
(df) 463 ค่า GFI = 0.96 ค่า AGFI = 0.90 ค่า RMR = 0.034 แสดงว่าโมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง 

คำาสำาคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบ, ประสิทธิภาพการสอน 

Abstract 
 This research aimed to study factors related to teaching efficiency of mathematics 
teacher. The sample used in this research were 653 mathematics teachers in primary schools 
under the Office of Kalasin Educational Service Area Zone 3, obtained by the stratified  
random sampling technique. The instruments used in this research were a questionnaire and 
two scales measuring the factors related to the mathematics teachers’ teaching efficiency. 
The data were analyzed by descriptive statistics, exploratory factor analysis and confirmatory 
factor analysis. 
 The results of the study were as follows: 
 1. The exploratory factors related to the mathematics teachers’ teaching efficiency in 
the primary schools consisted of 6 factors classified by total factors values in descending order 
as the teachers’ skill, the teaching and learning activities arrangement, the reinforcement, 
the internal audit, the working spirit, and the teachers’ characteristics. 
 2. The secondary confirmatory factors having the index of the performance in the 
primary schools mathematics teachers’ teaching efficiency of 6 aspects with positive value 
of 0.78 and 0.99 at the 0.1 level of significance in every aspect, presenting in descending 
order as the reinforcement, the working spirit, the teachers’ characteristics, the teaching 
and learning activities arrangement, the teachers’ skill, and the internal audit with the total 
factors values of 0.99 0.99 0.99 0.97 0.91 and 0.78 respectively. Each factor related to the  
mathematics teachers’ teaching efficiency in each aspect had associated variation with 
the indicative factors of performances of the primary schools mathematics teachers’ 
teaching efficiency particularly in the reinforcement, the working spirit, and the teachers’  
characteristics as the most important factors while the internal audit being the least important 
factors; the Goodness of Fit Index (GFI) between model and empirical data had Chi-square 
value of 330.39 p = 0.99, with degree of freedom (df) 463, GFI = 0.96, AGFI = 0.90, RMR = 
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0.034 indicating that the model having constructive validity. 

Keywords: analysis of factor, teaching efficiency 

บทนำา 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทสำาคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำาให้มนุษย์มีความคิด
สรา้งสรรค ์คดิอยา่งมเีหตผุล เปน็ระบบระเบยีบ มี
แบบแผน สามารถวเิคราะหป์ญัหาและสถานการณ์
ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทำาให้สามารถคาดการณ์ 
วางแผนตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการ
ศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตลอดจนศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อ
การดำารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 
นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย  
จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น  
ทำาเปน็ แกป้ญัหาเป็น และสามารถอยู่รว่มกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข (กรมวิชาการ, 2545: 1) แต่
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ประสบกับปัญหา 
คือในระดับประถมศึกษานักเรียนส่วนใหญ่ไม่
สนใจการเรียนคณิตศาสตร์ ดังจะเห็นได้จากการ
ประเมินผลการศึกษาระดับชาติพบว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ำา ทั้งนี้
อาจเนื่องจากปัญหาหลายประการ อาทิ การขาด
ครทูีม่วีฒุโิดยตรงทางคณติศาสตร ์รวมทัง้ครสูว่น
ใหญข่าดความรูค้วามสามารถดา้นเทคนคิการสอน
ท่ีจะพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 
(กรมวิชาการ, 2542: 147-149) นอกจากนี้ยัง
เกิดจากครูไม่ได้เตรียมการสอนที่ดีพอ ไม่ได้จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา สาเหตุของผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำาอาจมาจากอิทธิพลของ

หลายๆ องค์ประกอบ แต่ผู้ที่มีบทบาทสำาคัญยิ่ง
ในการที่จะทำาให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์
บรรลุเป้าหมายโดยสมบูรณ์ คือครูผู้สอน ซึ่งเป็น
ผู้พัฒนาตัวประกอบด้านต่างๆ และยังเป็นผู้ที่มี
ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนโดยตรง ครูผู้สอนจะเป็น
ผู้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ทำาให้ผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะต่างๆ บรรลุตามความมุ่งหมายของ
หลักสูตรที่กำาหนดไว้ 
 การทีค่รจูะสามารถจดัการเรยีนการสอน
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ได้น้ัน จำาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาประสิทธิภาพการ
สอนของครู ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณติศาสตรใ์ห้มปีระสทิธิภาพและบรรลผุลตามจุด
มุง่หมายนัน้ ครคูณติศาสตรน์บัว่ามบีทบาทสำาคญั
ยิ่งและการที่ครูคณิตศาสตร์จะมีประสิทธิภาพใน
การสอนมากหรือน้อยนั้น จะพิจารณาเฉพาะการ
สอนในชั้นเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอ จำาเป็นจะ
ต้องพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
ของครูและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับครู จึงจะ
ทำาให้การพิจารณาประสิทธิภาพการสอนของครู
เป็นไปอย่างครอบคลุม (ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง, 
ม.ป.ป.: 44) ในการประเมนิประสทิธภิาพการสอน
ของครทูำาไดส้องลกัษณะ คอื การวดัทีก่ระบวนการ 
(process) โดยมุ่งวัดที่พฤติกรรมการสอนของ
ครู และการวัดผลที่เกิด (product) โดยมุ่งวัดที่ 
ผูเ้รยีนว่ามพีฤตกิรรมในทางทีม่คีวามสามารถเพิม่
ขึ้นหรือไม่ อันเป็นผลมาจากการสอนของครู และ
ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ขึ้นอยู่กับ
ความเอาใจใสข่องครผููส้อนเปน็สำาคญั รวมทัง้ครผูู้
สอนสว่นมากสำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรีใน
สาขาวิชาอ่ืนๆ ทำาให้ขาดหลกัวิชาหรอืไมม่คีวามคดิ 
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รวบยอดในเชิงคณิตศาสตร์ (สมนึก ภัททิยธนี, 
2542: 32) 
 จากแนวคิดและผลการวิจัยชี้ ให้เห็นว่า
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์มีความ
สมัพนัธก์บัตวัแปรหลายดา้นดว้ยกนั ซึง่เปน็ตวัแปร
ที่มีลักษณะที่จะส่งเสริมให้ครูมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานอันจะมีผลต่อการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพและบรรลุตามเป้าหมาย จาก
ความสำาคญัของการเรยีนการสอนวชิาคณติศาสตร ์
และสภาพปัญหาอนัเกดิจากประสทิธภิาพการสอน
ของคร ูดงันัน้ ผูว้จิยัซึง่เปน็ครสูอนวชิาคณติศาสตร์
แต่ไม่ได้สำาเร็จการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
จึงมีความสนใจศึกษาองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็น
แนวทางในการพฒันาครคูณติศาสตรแ์ละการเรยีน
การสอนวชิาคณติศาสตรใ์ห้มีประสทิธภิาพมากยิง่
ขึ้น 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาองค์ประกอบปัจจัยที่สัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

สมมติฐานของการวิจัย 
 อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ใน
โรงเรยีนประถมศึกษา โดยรวมมีมากกวา่หนึง่องค์
ประกอบ 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ครูคณิตศาสตร์ใน

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2551 
จำานวน 1,297 คน จากโรงเรียน 196 โรง กลุ่ม
ตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified 
random sampling) จำาแนกเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ ได้แก่ ครู
คณติศาสตร ์จำานวน 310 คน จากโรงเรยีน 46 โรง 
และกลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงยืนยัน ได้แก่ ครูคณิตศาสตร์ จำานวน 343 คน 
จากโรงเรียน 57 โรง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสอบถาม ชนิดปลายเปิด จำานวน 
12 ข้อ สำาหรับครูคณิตศาสตร์ต้นแบบหรือครู
คณติศาสตรด์เีดน่ในโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 2. แบบวัด ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับ สำาหรับการวิเคราะห์องค์
ประกอบเชิงสำารวจ ครอบคลุม 12 ด้าน จำานวน 
77 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .16 ถึง 
.65 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .94 
 3. แบบวัด ชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ 5 
ระดบั สำาหรบัการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั 
จำานวน 59 ข้อ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่ม
ตัวอย่างจากแบบวัดทั้งสองฉบับ โดยการหาค่า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่า
ความโด่งของแบบวัด 
 2. วิเคราะห์องค์ประกอบ (factor  
analysis) 

ผลการวิจัย 
 1. องค์ประกอบปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ใน
โรงเรยีนประถมศกึษาเชงิสำารวจ ม ี6 องคป์ระกอบ 
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เรียงตามค่าผลรวมของน้ำาหนักองค์ประกอบจาก
มากไปน้อย ได้แก่ ด้านทักษะความเป็นครู การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเสริมแรง การ
นิเทศภายใน ขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงาน 
และบุคลิกลักษณะของครู 
 1.1 ด้านทักษะความเป็นครู มีตัวบ่งชี้
บรรยายองค์ประกอบนี้ 19 ตัวบ่งชี้ คือ 1) รู้สึก
ชอบที่จะค้นคว้าหรือสร้างแนวทางในการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ 2) ได้รับความเชื่อถือและยกย่องใน
การสอนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 3) พูดจาไพเราะ สุภาพ
อ่อนโยน 4) มีการวางแผนการสอน 5) มีการจัด
ทำาแผนการสอนทีม่คีณุภาพไวล้ว่งหนา้ 6) จดัหาสือ่
การเรียนการสอนไว้ล่วงหน้า 7) กำาหนดกิจกรรม
การเรียนการสอนไว้อย่างมีลำาดับขั้นตอน 8) มี
ทักษะและความสามารถในการใช้สื่อเป็นอย่างดี  
9) ใช้อุปกรณ์หรือสื่อที่หลากหลายประกอบการ
สอน 10) คิดค้นผลิตสื่อการสอนข้ึนใหม่มาใช้
สอน 11) ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำาสื่อการ
สอน 12) ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงกับสื่อเพื่อการ
เรียนรู้หรือทดสอบตามสภาพจริง 13) มีอุปกรณ์
ในห้องเรียนอย่างเพียงพอ 14) แจ้งจุดประสงค์
ในการเรียนให้นักเรียนทราบก่อนทำาการสอน  
15) มีการวัดผลและประเมินผลย่อยเป็นระยะๆ 
เพื่อนำามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนของนักเรียน 
16) มีเวลาสอนอย่างเต็มที่โดยไม่แบ่งเวลาไป
ใช้ในการปฏิบัติงานอื่น 17) มีความพึงพอใจต่อ
งานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 18) ได้รับมอบหมาย
งานอื่นได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และ  
19) โรงเรียนของข้าพเจ้ามีการจัดการนิเทศการ
เรียนการสอนภายในโรงเรียน 
 1.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน มตีวับง่ชีท้ีบ่รรยายองค์ประกอบนี ้10 ตวับง่ชี้
คอื 1) รู้สึกสนใจที่จะส่งเสริมใหน้ักเรียนเหน็ความ
สำาคัญของวิชาคณิตศาสตร์ที่มีต่อชีวิตประจำาวัน 
2) วางแผนให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
3) ใช้สื่อการสอนได้ตรงกับความมุ่งหมายของ

สื่อประเภทนั้นๆ 4) กล่าวคำายกย่องชมเชยเมื่อ
นักเรียนทำาถูก 5) เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี 6) ตักเตือน
และชี้แจงเมื่อนักเรียนกระทำาผิด 7) บอกให้
นักเรียนเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนสอบ 8) รายงาน
ผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบถึง
พัฒนาการของผู้เรียน 9) ใช้ภาษาได้ถูกต้องตาม
อักขระวิธี และ 10) ใช้คำาถามที่ดีในการนำาไปสู่
ความคิดรวบยอดและประเด็นปัญหาที่สำาคัญของ
เนื้อหาที่สอน 
 1.3 ดา้นการเสรมิแรง มตีวับง่ชีท้ีบ่รรยาย
องค์ประกอบนี้ 6 ตัวบ่งชี้ คือ 1) ให้นักเรียนได้รับ
ทราบขอ้ดแีละขอ้บกพรอ่งของนกัเรยีนในการเรยีน 
2) คอยเสริมกำาลังใจกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นมีความมั่นใจและมีกำาลังใจที่จะเรียน 
3) มีการติดตามและซักถามความก้าวหน้าในการ
ทำางานที่ได้รับมอบหมาย 4) ให้คำาปรึกษาในการ
ทำางานของนักเรียน 5) เตรียมกิจกรรมการเรียน
รู้ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้อย่างมีความ
สขุ และ 6) ใชท้า่ทางประกอบการพดู อธบิายหรอื
บรรยาย 
 1.4 ด้านการนิเทศภายใน มีตัวบ่งชี้ที่
บรรยายองค์ประกอบนี้ 6 ตัวบ่งชี้ คือ 1) โรงเรียน
ของข้าพเจ้าผู้บริหารให้การนิเทศอย่างเป็นระบบ
ต่อเน่ือง 2) โรงเรียนของข้าพเจ้าผู้บริหารใช้
ข้อมูลสารสนเทศประกอบเพื่อวางแผนการนิเทศ 
3) โรงเรียนของข้าพเจ้าผู้บริหารดำาเนินการนิเทศ
เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน
ของครู 4) โรงเรียนของข้าพเจ้าครูมีส่วนร่วมใน
การกำาหนดกจิกรรมและวิธดีำาเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียน 5) โรงเรียนของข้าพเจ้ามีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้รับการนิเทศอย่างเที่ยงตรง และ  
6) โรงเรียนของข้าพเจ้ามีการจัดให้คำาปรึกษาแก่
ครูเมื่อมีปัญหา 
 1.5 ด้านขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติ
งาน มีตัวบ่งชี้ที่บรรยายองค์ประกอบนี้ 4 ตัวบ่งชี้ 
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คือ 1) ได้รับสวัสดิการที่จำาเป็นจากโรงเรียนหรือ
หนว่ยงานตน้สงักดั 2) ไดร้บัการสนบัสนนุใหศ้กึษา
ต่อเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 3) ได้รับการ
สนับสนุน ส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรมหาความ
รู้เพิ่มเติม และ 4) ได้รับการประเมินจุดเด่น เพื่อ
การชื่นชมยกย่องจากผู้บริหาร 
 1.6 ดา้นบคุลกิลกัษณะของคร ูมตีวับง่ชีท้ี่
บรรยายองค์ประกอบนี้ 3 ตัวบ่งชี้ คือ 1) แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อยและวางตัวเหมาะสม 2) มีความ
แคล่วคล่องว่องไวกระตือรือร้นในการสอน และ 
3) เข้าสอนสม่ำาเสมอและตรงเวลา 
 2. องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง มี
ค่าน้ำาหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ
การสอนของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถม
ศึกษา (EFFIC) ทั้ง 6 ด้าน มีค่าเป็นบวก มีค่า
ตั้งแต่ 0.78 ถึง 0.99 มีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทุกค่า โดยค่าน้ำาหนักองค์ประกอบ
เรียงลำาดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการเสริม
แรง (MOTI) ขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงาน 

(MOR) บุคลิกลักษณะของครู (PERSON) การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน (LEARN) ทักษะความ
เป็นครู (SKILL) และการนิเทศภายใน (SUPER) 
มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.99 0.99 0.99 
0.97 0.91 และ 0.78 ตามลำาดับ ซึ่งแต่ละองค์
ประกอบปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอน
ของครูคณิตศาสตร์ด้านต่างๆ มีความแปรผันร่วม
กับองค์ประกอบตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการสอน
ของครูคณิตศาสตร์ นั่นคือ องค์ประกอบด้าน
การเสริมแรง ขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงาน 
และบุคลิกลักษณะของครู มีความสำาคัญมากที่สุด 
ขณะที่องค์ประกอบด้านการนิเทศภายใน มีความ
สำาคัญน้อยที่สุด มีดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
ระหว่างโมเดลกบัขอ้มลูเชงิประจักษ ์คา่ไค-สแควร ์ 
เท่ากับ 330.39 p = 0.99 ที่องศาอิสระ (df) 463 
ค่า GFI = 0.96 ค่า AGFI = 0.90 ค่า RMR = 0.034 
แสดงว่าโมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง ดังภาพ
ประกอบ 

ภาพประกอบ ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสองปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัประสทิธภิาพการสอน
ของครูคณิตศาสตร์ 
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อภิปรายผล 
 อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนประถมศึกษา มี 6 องค์ประกอบ ค่า 
น้ำาหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ
การสอนของครู ทั้ง 6 ด้าน มีค่าเป็นบวก และ
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า เป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งอภิปรายผลการ
วิจัย ดังนี้ 
 1. การเสริมแรง เป็นองค์ประกอบที่มี
ความสำาคัญเป็นอันดับหนึ่ง ท้ังนี้เนื่องจากครูให้
ความสำาคัญกับตัวบ่งชี้การเสริมแรงเพราะในการ
สอน การเสริมแรงเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำาให้ครูและ
นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน 
ไม่เข้มงวดเกินไป คำานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บคุคล ใหก้ารชมเชยและยอมรับ ให้การช่วยเหลอื
นักเรียน ฝึกให้เกิดความเชื่อม่ันในตนเอง ซึ่งวิธี
การดงักลา่วสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการสอนของคร ู
(พรรณ ีชทูยั, 2522: 14) สอดคลอ้งกับผลการวจัิย
ของวิเชียร ไชยบัง (2544: 101) ได้วิเคราะห์องค์
ประกอบประสิทธิภาพการสอนตามการรับรู้ของ
ครูประถมจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าการให้การเสริม
แรงแกน่กัเรยีนเปน็องค์ประกอบประสทิธิภาพการ
สอนของครู และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
มนตรี ภูวิโคตร (2550: 70) ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่
สง่เสริมประสิทธภิาพการสอนของครคูณติศาสตร์
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 
พบว่าการให้การเสริมแรงแก่นักเรียน เป็นองค์
ประกอบสำาคัญที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน
ของครู ดังน้ันการให้การเสริมแรงแก่นักเรียน
จะช่วยทำาให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงาน 

เป็นองค์ประกอบที่มีความสำาคัญเป็นอันดับสอง 
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ทำาให้คนรักงาน ชอบ
ทำางาน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการ
ปฏิบัติงานจะนำาไปสู่ผลตอบแทนที่เหมาะสมและ
ตอบสนองความพึงพอใจ (สมยศ นาวีการ, 2525: 
119) สอดคล้องกับผลการวิจัยของจารุวรรณ  
แก้วจันทา (2549: 119) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบ
ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพการสอนของครู
วิทยาศาสตรโ์รงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาอดุรธาน ีเขต 1 พบว่าขวัญและ
กำาลงัใจในการปฏิบตังิานเปน็องคป์ระกอบสำาคญัที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู 
 3. บุคลิกลักษณะของครู เป็นองค์
ประกอบที่มีความสำาคัญเป็นอันดับสาม ซึ่งเมื่อ
พิจารณาลักษณะของตัวบ่งชี้แล้วพบว่าเป็นส่วน
ที่มีความสำาคัญที่จะช่วยสนับสนุนงานสอนให้มี
ประสิทธิภาพ คุณลักษณะประจำาตัวของครูผู้สอน
ทั้งลักษณะภายในและลักษณะภายนอกตั้งแต่ 
รูปร่างหน้าตา กริยาท่าทาง เจตคติ แรงจูงใจ  
สติปัญญา ความคิดเห็น ความสามารถ ปฏิกิริยา
ตอบสนองทางอารมณ์ ล้วนแต่ส่งผลต่อนักเรียน 
(วารุณี ธนวรานิช, 2534: 26) สอดคล้องกับผล
การวิจัยของสุรศักดิ์ หอมอ่อน (2546: 75) ได้
วิเคราะห์องค์ประกอบประสิทธิภาพการสอนของ
ครคูณติศาสตร ์ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดักรม
สามญัศกึษา จงัหวัดนครพนม พบว่าบคุลกิของคร ู
ครจูะตอ้งประพฤตตินเปน็แบบอยา่งทีด่กีบันกัเรยีน 
มคีวามกระตอืรอืรน้ในการสอน เปน็องคป์ระกอบ
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของไมยมิตร ป้องวิชัย 
(2546: 153-154) ได้พัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยกระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกกลาง
หนองแวง อำาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี พบว่า 
บุคลิกภาพ ลักษณะท่าทางที่เหมาะสมของครู 
ผูส้อน การมปีฏสิมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งครกูบันกัเรยีนมี
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สว่นสำาคัญท่ีทำาใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจ สนกุสนาน 
มีความตั้งใจในการเรียน จึงส่งผลต่อการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพ 
 4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เป็นองค์ประกอบที่มีความสำาคัญอันดับสี่ ทั้งนี้
ตัวบ่งชี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบ่ง
บอกพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูที่ประสบ
ความสำาเร็จ หากครูและนักเรียนได้ร่วมมือกัน
ตั้งแต่เริ่มเตรียมบทเรียนและร่วมจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สนับสนุน
ให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นครูที่ใจ
กว้าง พร้อมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน ครู
และนักเรียนจะมีความสัมพันธ์ที่ดี (สุพล วังสินธุ์, 
2543: 15) สอดคล้องกับผลการวิจัยของรัตนา  
ไชยเลิศ (2549: 116-119) ได้วิเคราะห์องค์
ประกอบประสทิธภิาพการสอนของครคูณติศาสตร์
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่าการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบประสิทธิภาพ
การสอนของครูคณิตศาสตร์ 
 5. ทักษะความเป็นครู เป็นองค์ประกอบ
ที่มีความสำาคัญเป็นอันดับห้า ทั้งนี้เนื่องจากตัวบ่ง
ช้ีน้ีเป็นปัจจัยท่ีส่งเสรมิให้ครผูู้สอนเตรยีมการสอน 
จัดการวางแผนการสอน กำาหนดจุดประสงค์ จัด
เน้ือหากิจกรรมประสบการณ์ต่างๆ สื่อการเรียน
การสอน วิธีสอน กระบวนการเรียนรู้ กลวิธีต่างๆ 
ตลอดจนวิธีการประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุด
ประสงค์ท่ีกำาหนดไว้ (สุวัฒน์ มุทธเมธา, 2523:  
250) สอดคล้องกับผลการวิจัยของวิ เชียร  
ไชยบัง (2544: 101) พบว่าการใช้ภาษาในการ
สือ่สาร การเตรยีมการสอน การใชส้ือ่การสอนของ
ครู การวัดและประเมินผล เป็นตัวแปรที่บรรยาย
องค์ประกอบประสิทธิภาพการสอนของครู 
 6. การนเิทศภายใน เปน็องคป์ระกอบทีม่ี
ความสำาคญัเป็นอนัดบัหก ทัง้นีต้วับง่ชีน้ีส้ง่เสรมิให้
ครตูระหนกัถงึการนเิทศงานภายในโรงเรยีน ซึง่กอ่

ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูป้ฏิบตังิาน
เพื่อช่วยกันพัฒนาเพื่อนร่วมงานให้มีความรู้ความ
สามารถในการปฏบิตังิานใหส้งูขึน้ (สรุศกัดิ ์ปาเฮ, 
2545: 25) สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของจารวุรรณ 
แกว้จันทา (2549: 119) พบว่าการนิเทศภายในเปน็
องค์ประกอบสำาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
สอนของครู 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.1 ครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถม
ศึกษา สามารถนำาตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบทั้ง 6 
องค์ประกอบ ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยให้ความสำาคัญกับตัวบ่งชี้ 
 1.2 ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้บริหาร
สำ านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา ควรมีการ
จัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาความเป็นครู
คณิตศาสตร์ โดยเน้นการปฏิบัติจริงตามลักษณะ
ของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบประสิทธิภาพการสอน
ของครูคณิตศาสตร์เป็นสำาคัญ 
 1.3 สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครู 
ควรคำานึงถึงตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบทั้ง 6 องค์
ประกอบ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ
การสอนของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถม
ศึกษา โดยนำาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำา
หลักสูตร หรือการจัดอบรมเพื่อพัฒนาส่งเสริมครู
คณิตศาสตร์ให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยต่อไป 
 ควรวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ 
หรือในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 
The Causal Factors Influencing Science Problem Solving  
Abilities of Matthayomsueksa 2 Students in Chaiyaphum 
Educational Service Area Zone 2 

วารุนันท์ รินลา,1 ประวิต เอราวรรณ์,2 สมทรง สิทธิ3 
Warunan Rinla,1 Prawit Erawan,2 Somsong Sitti3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ และพัฒนาโมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จำานวน 660 คน จากโรงเรียน 12 โรง ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(multi-stage random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ชนิด ประกอบด้วย  
1) แบบทดสอบ 2 ฉบับ ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และแบบ
ทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 2) แบบวัด 4 ฉบับ ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง แบบวดัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ในการเรยีนวิทยาศาสตร ์แบบวัดเจตคตติอ่วิทยาศาสตร ์และแบบ
วดัความสามารถในการเผชญิและฝ่าฟนัอุปสรรค การวิเคราะหข์อ้มลูใชเ้ทคนคิการวิเคราะหเ์สน้ทางแบบ 
พี เอ คิว (PAQ: path analysis with Q statistic) 
 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 
 1. ปัจจยัทีม่อีทิธพิลทางตรงตอ่ความสามารถในการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน ไดแ้ก ่
ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับรู ้
ความสามารถของตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และปัจจัย 
ที่มีอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ 
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 2. โมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาค่าไคสแควร์ (X2) จากตารางมีค่าเท่ากับ 4.60 ที่
องศาอิสระ (df) เท่ากับ 2 ค่าสถิติ Q เท่ากับ .9971 ค่าสถิติ W เท่ากับ 1.9082 
 3. โมเดลที่พัฒนาขึ้นสามารถอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ร้อยละ 32.30 

คำาสำาคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์, ความคิดสร้างสรรค์,  
  เจตคต,ิ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ,์ ความสามารถในการเผชญิและฝา่ฟนัอปุสรรค, การรบัรูค้วาม 
  สามารถของตนเอง 

Abstract 
 This study aimed to investigate factors influencing science problem solving abilities and 
developed a model of some factors influencing science problem solving abilities of students. 
The sample consisted of 660 Matthayomsueksa 2 students from 12 schools in Chaiyaphum 
Educational Service Area Zone 2, selected by the multi-stage random sampling technique. 
The instruments were 2 tests on science problem solving abilities, and creativity in science; 
and 4 measuring on self-efficacy, science achievement motivation, attitudes toward science, 
and adversity quotient. The data were analyzed by path analysis with Q statistic (PAQ). 
 The results of the study were as follows: 
 1. The causal factors influencing science problem solving abilities of students: direct 
factor was adversity quotient; direct and indirect factors were self-efficacy, creativity in  
science, and attitudes toward science; and indirect factor was science achievement motivation. 
 2. Factor models influencing science problem solving abilities of students that the fit 
model showed the empirical data: (X2= 4.60, df = 2) Q statistics was 0.9971 and W statistics 
was 1.9082. 
 3. The developed model can explain variance in science problem solving abilities of 
students at 32.30 % (R2 = .323). 

Keywords: factor influencing science problem solving ability, creativity, attitude, achievement  
  motivation, adversity quotient, self-efficacy 
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บทนำา 
 ปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีความสำาคัญและ
จำาเป็นอย่างยิ่งในสังคม เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจำาวันและงาน
อาชีพ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างมากมาย (กรมวิชาการ, 2544: 
8) และวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่เน้นการพัฒนา
ความสามารถในการใชเ้หตผุล ใชต้รรกะในการคดิ 
เนน้กระบวนการคดิและกระบวนการแสวงหาความ
รูโ้ดยวธิวีทิยาศาสตร ์สอนใหผู้เ้รยีนรูจ้กัการสงัเกต 
การตั้งคำาถาม การวิเคราะห์ การหาคำาตอบ และ
การอธิบายให้เหตุผล (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 
2546: 47) 
 ความสามารถในการแก้ปญัหาเปน็ทกัษะ
ด้านการคิด โดยเฉพาะความคิดยืดหยุ่น ความ
คล่องในการคิด และความคิดริเริ่ม ซึ่งเป็นองค์
ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เป็นความ
สามารถในการคิดที่ต้องอาศัยกระบวนการทาง
สมองของบุคคล กระบวนการในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน คือ 
การระบปุญัหา การตัง้สมมตฐิาน การทดลอง และ
การสรปุผล (Soden, 1994: 27) การจดัการศกึษา
มุง่ใหก้ารศกึษาเปน็เครือ่งมอืทีส่ำาคญัในการพฒันา
คนและสังคม เพื่อสร้างคนให้มีความคิด มอง
กว้าง ใฝ่ดี มีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและโลก โดยเฉพาะเป้าหมายของการ
จดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรเ์พือ่พฒันาทกัษะ
กระบวนการคิดและจินตนาการ รวมทั้งความ
สามารถในการแก้ปัญหาหรือให้นักเรียนคิดเป็น 
ทำาเป็น และแก้ปัญหาได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2544: 72) 

 ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงเป็นเรื่องสำาคัญ
และจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับมนุษย์ บุคคลที่ประสบ
กบัปญัหาตา่งๆ แลว้สามารถหาแนวทางในการแก้
ปญัหาน้ันให้สำาเรจ็ลลุว่งไปไดย้อ่มประสบกบัความ
สำาเรจ็ นอกจากนัน้อาจนำาความรูแ้ละประสบการณ์
ที่ไดร้บัไปใชใ้นการแกป้ญัหาในสถานการณใ์หมไ่ด้
อีก 
 จากหลกัการและเหตผุลดงักลา่วผูวิ้จยัจงึ
สนใจศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน ผลที่ได้จากการศึกษาจะสามารถใช้
เป็นข้อสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และ
พัฒนารูปแบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน ได้แก่ ความสามารถในการเผชิญและ
ฝ่าฟันอุปสรรค และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
 2. ปัจจัยที่มี อิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ได้แก่ ความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ 
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วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2551 จำานวน 3,713 คน จากโรงเรียน 51 
โรง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนจำานวน 660 คน 
จากโรงเรียน 12 โรง ได้มาโดยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (multi-stage random sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบทดสอบ มี 2 ฉบับ ดังนี้ 
  1.1 แบบทดสอบความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก 
จำานวน 32 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ .33 ถึง .77 
ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .20 ถึง .57 และค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .87 
  1.2 แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทาง
วทิยาศาสตร ์ชนดิอัตนยั จำานวน 10 ข้อ มีคา่ความ
ยากตั้งแต่ .34 ถึง .59 ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .26 
ถึง .42 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .78 
 2. แบบวัด ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับ จำานวน 4 ฉบับ ดังนี้ 
  2.1 แบบวัดการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง จำานวน 25 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ
ตั้งแต่ .300 ถึง .754 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
.92 
  2.2 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการ
เรียนวิทยาศาสตร์ จำานวน 25 ข้อ มีค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อตั้งแต่ .439 ถึง .693 และค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .93 

  2.3 แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
จำานวน 25 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ 
.353 ถึง .555 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .86 
  2.4 แบบวัดความสามารถในการเผชิญ
และฝ่าฟันอุปสรรค จำานวน 32 ข้อ มีค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อตั้งแต่ .272 ถึง .659 และค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .90 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิ เคราะห์สถิติพื้นฐานเพื่อทราบ
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของ
ตัวแปร โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 2. วิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร
ด้วยการคำานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพยีรส์นั (Pearson product moment correlation 
coefficient) 
 3. ตรวจสอบความสอดคลอ้งของรปูแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามสมมติฐานกับข้อมูล
เชงิประจักษ ์โดยใชก้ารวิเคราะห์เสน้ทางแบบ PAQ 
(path analysis with Q statistic) 

ผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน คือ 
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียน
วทิยาศาสตร ์ความสามารถในการเผชญิและฝา่ฟนั
อุปสรรค และการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
 2. ผลการวิเคราะห์รูปแบบปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ดังภาพประกอบ 
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 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของรูป
แบบปัจจัยแบบเต็มรูป แบบตามสมมติฐาน และ

แบบที่ปรับแก้ ที่ได้จากการวิเคราะห์เส้นทางแบบ 
PAQ ดังตาราง 1 

** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ภาพประกอบ รปูแบบปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ความสามารถในการแกป้ญัหาทางวิทยาศาสตรข์องนักเรยีน
แบบที่ปรับแก้

ตาราง 1 ค่าสถิติความสอดคล้องของรูปแบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน จากการวิเคราะห์แบบ PAQ 

รูปแบบปัจจัย 
generalized squared multiple correlation

Q W ความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์

แบบเต็มรูป R2

M
.6544 - - -

แบบตามสมมติฐาน M .6216 .9133 59.4085* ไม่สอดคล้อง

แบบที่ปรับแก้ M .6534 .9971 1.9082 สอดคล้อง

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 1 เมื่อพิจารณาค่าสถิติ R2

M  

และ M จากรูปแบบเต็มรูป พบว่าตัวแปรที่ปรากฏ
ในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของความสัมพันธ์ทั้งระบบ
ได้ประมาณร้อยละ 65.44 ตัวแปรที่ปรากฏใน
รูปแบบตามสมมติฐานสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความสัมพันธ์ทั้งระบบได้ประมาณ
ร้อยละ 62.16 และตัวแปรที่ปรากฏในรูปแบบที่
ปรับแก้สามารถอธิบายความแปรปรวนของความ
สัมพันธ์ท้ังระบบได้ประมาณร้อยละ 65.34 ซึ่ง 
แตกต่างจากรูปแบบเต็มรูป ประมาณร้อยละ .01 
และเมื่อทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบที่

ปรับแก้กับรูปแบบเต็มรูป พบว่าที่ α= .05 df = 
2 ค่า X2 จากตารางเท่ากับ 4.60 ซึ่งมากกว่าค่า 
W = 1.9082 ทำาให้รูปแบบทั้งสองอธิบายความ
แปรปรวนทัง้ระบบของความสมัพนัธ์ไดไ้มแ่ตกตา่ง
กนั แสดงว่ารปูแบบทีป่รบัแกม้คีวามสอดคลอ้งกบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ผลการคำานวณคา่สมัประสทิธิข์องอทิธพิล
ทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของ
ตัวแปรที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ที่ปรับแก้ด้วยการ
วิเคราะห์แบบ PAQ สามารถสรุปได้ดังตาราง 2 

 จากตาราง 2 พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพล
รวมสูงสุด คือการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงอย่างเดียว คือความ
สามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค ตัวแปร
ที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม คือการรับรู้
ความสามารถของตนเอง ความคดิสรา้งสรรคท์าง
วทิยาศาสตร ์และ เจตคตติอ่วทิยาศาสตร ์ตวัแปร

ที่มีอิทธิพลทางอ้อมอย่างเดียว คือแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ 

อภิปรายผล 
 1. ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน
อุปสรรค เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความ

ตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิ์ของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ของตัวแปรที่มีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

ตัวแปร X อิทธิพล
ทางตรง

อิทธิพล
ทางอ้อม

อิทธิพล
รวม

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 88.85 .187 .166 .353

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ 92.88 - .144 .144

ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 52.61 .168 .061 .229

เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 98.91 .250 .042 .292

ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค 109.97 .247 - .247
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สามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน โดยส่งผลทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 เปน็ไปตามสมมตฐิานของการวจิยั
ขอ้ 1 เนือ่งจากผูท้ีม่คีวามสามารถในการเผชญิและ
ฝา่ฟนัอปุสรรคสงูจะตอ้งเปน็ผู้ทีม่คีวามรบัผิดชอบ 
มีวินัยในตนเอง ยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา เชื่อมั่น
ในศักยภาพและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง รู้จัก
การวางแผน มีทักษะในการแก้ปัญหาที่มีเหตุผล
และมีความเป็นไปได้ (Stoltz, 1997: 13-27, อ้าง
ถึงใน ภูมิบดินทร์ หัตถนิรันดร์, 2547: 31) ผลการ
วจิยัสอดคลอ้งกบัการวจิยัของนวลอนงค ์หาญนาด ี
(2549: 97) ได้วิจัยปัจจัยบางประการที่มีความ
สัมพันธ์กับการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาบรุรีมัย ์เขต 2 พบวา่ความสามารถ
ในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง เปน็
ปัจจัยท่ีมอีทิธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมตอ่ความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน โดยส่งผลทางบวก อิทธิพลทางอ้อมผ่าน
ทางความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน
วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการเผชิญและ
ฝ่าฟันอุปสรรค อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ 3 ทั้งนี้
เนือ่งจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเองเปน็การ
ตัดสินความสามารถของตนจากสถานการณ์ต่างๆ 
ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งความเชื่อในความสามารถของตนจะ
มีบทบาทสำาคัญในการคิดที่เป็นพื้นฐานของแรง
จูงใจ บุคคลที่รับรู้ความสามารถของตนเองและ
ตั้งเป้าหมายไว้สูงจะมีแรงจูงใจในการกระทำาและ
จะปฏิบัติงานได้ดีกว่าคนที่สงสัยในความสามารถ
ของตน (Bandura, 1977: 245-246, อ้างถึงใน  
จิราภรณ์ กุณสิทธิ์, 2541: 19) ผลการวิจัย

สอดคล้องกับการวิจัยของประกาศ มีชัย (2548: 
107) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตพิสัย
บางประการ พฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ 
พฤตกิรรมการสอนคณติศาสตร ์กบัความสามารถ
ในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตรข์องนักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปทีี ่6 ในจังหวัดยโสธร พบว่าการรบัรู้
ความสามารถของตนเองทางคณติศาสตร ์มคีวาม
สัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน โดยส่งผลทางบวก อิทธิพลทางอ้อม
ผ่านทางความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน
อปุสรรค อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เปน็
ไปตามสมมตฐิานของการวิจัยขอ้ 2 แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
สูงมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สูงด้วย เนื่องจาก 
ความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เป็น 
กระบวนการคิดและการกระทำาในการแก้ปัญหา
ทางวทิยาศาสตร ์โดยอาศยัวธิกีารทางวทิยาศาสตร์
และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ความคดิ
สรา้งสรรคเ์ปน็ความสามารถทางสมองของมนษุย์
ที่สามารถคิดได้หลายทิศทาง หลายแง่หลายมุม 
รวมถึงเป็นแนวทางการคิดและการกระทำาเพื่อแก้
ปัญหาได้สำาเร็จดังที่ Soden (1994: 27) กล่าวว่า
ความสามารถในการแก้ปัญหาน้ันเป็นทักษะด้าน
การคิดโดยเฉพาะความคิดยืดหยุ่น ความคล่องใน
การคิด และความคิดริเริ่ม ผลการวิจัยสอดคล้อง
กับการวิจัยของนวลอนงค์ หาญนาดี (2549: 97) 
ที่พบว่าความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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และสอดคล้องกับการวิจัยของชัชฎา อัญญสิทธิ์ 
(2544: 92) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
คดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์ทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐานและคณุลกัษณะของผู้
มีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ในจังหวัดมุกดาหาร พบ
ว่าความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สำาหรับอิทธิพลทางอ้อมผ่านทางความ
สามารถในการเผชญิและฝา่ฟนัอปุสรรค เนือ่งจาก
ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะของบุคคล
ที่มีความสามารถในการเผชิญความยากลำาบาก 
(Thurstone, 1997: 9) 
 4. เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
โดยส่งผลทางบวก อิทธิพลทางอ้อมผ่านทาง
ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยข้อ 1 เนื่องจากเจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์เป็นความรู้สึก ความคิด ความ
เชื่อ และความซาบซึ้งของบุคคลที่เกิดจากผลของ
วิทยาศาสตร์ทั้งทางตรงและทางอ้อม และผลของ
วทิยาศาสตรน์ัน้จะสง่ผลตอ่พฤตกิรรมของมนษุยท์ี่
มีต่อวิทยาศาสตร์ (Hasan & Billeh, 1975: 247) 
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการวิจัยของปรีชา 
สุวรรณจินดา (2530: 95) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เจตคติ และความ
คิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีที ่3 ในจงัหวดันครปฐม พบวา่เจตคติ
ตอ่วทิยาศาสตรเ์ป็นสิง่สำาคัญมากสำาหรบัการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีส่วนทำาให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น และสอดคล้องกับการวิจัยของ

ดวงเดือน คันทะพรม (2543: 67) ได้ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการเรียน แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ กับผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาวิทยาศาสตรข์องนักเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดมหาสารคาม พบ
ว่าตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ คือเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 5. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในการเรียน
วิทยาศาสตร์ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน โดยส่งผลทางบวกผ่านทางความ
คิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการเผชิญ
และฝ่าฟันอุปสรรค อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย
ข้อ 3 ทั้งนี้เพราะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความ
ต้องการของบุคคลที่จะทำาสิ่งต่างๆ ให้สำาเร็จลุล่วง
ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และทำาให้ได้ดีกว่าบุคคล
อื่น ดังนั้นนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการ
เรียนวิทยาศาสตร์สูงจะส่งผลให้มีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร ์ความคดิสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์
และความสามารถในการเผชญิและฝา่ฟนัอุปสรรค
สงูขึน้ตามไปดว้ย และจะทำาใหป้ระสบความสำาเรจ็
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น ผลการ
วิจัยสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ 
McClelland (ประสาท อิศรปรีดา, 2538: 102, 
อ้างอิงมาจาก McClelland. 1961: 36-62) ที่ได้
สรปุไวว้า่นกัเรยีนทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งูจะตัง้ใจ
เรียนและประสบความสำาเร็จในการเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย 
ไปใช้ 
 1.1 ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้ความ
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สามารถของตนเอง เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิสูงสุดต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน ดังนั้นครูควรกระตุ้นให้นักเรียนมี
ความเชื่อมั่นในการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ซึ่งจะทำาให้ประสบผลสำาเร็จในการเรียน และจะ
เป็นสิ่งกระตุ้นให้นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใน
การเรียนสูง มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีความ
กระตือรือร้น มีความตั้งใจ เอาใจใส่ในการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่
สูงขึ้นอีกด้วย 
 1.2 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาสตร์ เจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการเผชิญและ
ฝ่าฟันอุปสรรค ล้วนส่งผลในทางบวกต่อความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้น
ครูควรคำานึงถึงและนำาปัจจัยเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้

ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรทำาการวิจัยตัวแปรอื่นที่คาดว่า
จะมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์เชาวนป์ญัญา ประสทิธภิาพการสอน
ของครู เพื่อให้รูปแบบปัจจัยสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น 
 2 .2  ควรทำ าการวิ จั ย เปรี ยบ เที ยบ
ประสทิธภิาพของรปูแบบปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธี
การวิเคราะหเ์สน้ทางแบบตา่งๆ เชน่ การวิเคราะห์
ดว้ยโปรแกรมลสิเรล (PAL) การวิเคราะหพ์หรุะดบั
โดยใช้รูปแบบระดับลดหลั่นเชิงเส้น (HLM) หรือ
การใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็รปูแบบอืน่ๆ เพือ่ใหร้ปูแบบ
ปัจจัยที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์อย่างแท้จริง 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ ด้วย 
บทเรยีนออนไลนแ์บบเวบ็เควสท ์เรือ่งการสรา้งเวบ็เพจ ระหวา่งนกัเรยีน
ที่เรียนแบบอิสระและเรียนแบบร่วมมือ 
Comparisons of Learning Achievement and Analytical  
Thinking by Using Web Quest Online Courseware Entitled 
Web Page Construction between the Students Learned Using  
the Independent Learning Style and Those Using the  
Collaborative Learning Style 

เชิดชัย รักษาอินทร์,1 สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ,2 ปัญญา นาแพงหมื่น3 
Choetchai Rasa-in,1 Sutthipong Hoxsuwan,2 Panya Napangmuen3 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ เรื่องการสร้าง
เว็บเพจ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และหาดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ที่เรียนแบบอิสระและเรียนแบบร่วม
มือ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ที่เรียน
แบบอิสระและเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน 
นาโพธิพ์ทิยาคม สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาบรุรีมัย ์เขต 4 ได้มาโดยสุม่แบบกลุม่ (cluster random 
sampling) จำานวน 98 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่เรียนแบบอิสระ 40 คน และกลุ่มที่เรียนแบบร่วมมือ 58 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 3) แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ และ 4) แบบวัดความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์แบบเว็บ
เควสท์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบ
สมมติฐานใช้ t-test (independent samples) 
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3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 60 ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2554

 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 
 1. บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.85/82.40 และมีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.6756 
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ที่เรียนแบบอิสระและเรียนแบบร่วมมือ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไม่แตกต่างกัน 
 3. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ที่เรียนแบบอิสระและเรียนแบบร่วมมือ 
มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

คำาสำาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การคิดวิเคราะห์, บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ 

Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to develop web quest online courseware entitled 
web page construction in the learning strand of career and technology with a required  
efficiency of 80/80, and find out an effectiveness index of the developed courseware, 2) to 
compare learning achievement and analytical thinking abilities of the students who learned 
using the developed courseware by using independent learning style and collaborative  
learning style, and 3) to examine students using the independent learning style and  
collaborative learning style satisfaction toward learning by the developed courseware. The 
sample used in this study consisted of 98 Matthayomsueksa 5 students attending Napho  
Phitthayakhom School under the Office of Buri Ram Educational Service Area Zone 4,  
obtained using the cluster random sampling technique. They were divided into a group 
of 40 students using the independent learning style and a group of 58 students using the  
collaborative learning style. The instruments used in the study were: 1) web quest online 
courseware, 2) a learning achievement test, 3) a test of analytical thinking skills, and  
4) a scale on satisfaction toward web quest online courseware. The statistics used for  
analyzing the collected data were mean, standard deviation, percentage, and t-test  
(independent samples) was employed for testing hypotheses. 
 The results of the study were as follows: 
 1. The web quest online courseware had an efficiency of 83.85/82.40, and an  
effectiveness index of 0.6756. 
 2. The students who learned using the web quest online courseware by using the  
independent learning style and the collaborative learning style did not have different learning 
achievement and analytical thinking abilities. 
 3. The students using the independent learning style and students using the  
collaborative learning style showed their satisfaction toward learning through developed 
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courseware as a whole at a high level. 

Keywords: learning achievement, analytical thinking, web quest online courseware 

บทนำา 
 บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ เป็น
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ 
สืบเสาะเป็นหลัก (inquiry-oriented activities) 
โดยแหลง่ขอ้มูลสว่นใหญอ่ยูบ่นระบบอนิเทอรเ์น็ต 
และครูผู้สอนได้ทำาการคัดเลือกมาแล้วว่าเป็นเว็บ
ที่เหมาะสม เน้นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน
ชีวิตประจำาวัน เป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ
ปฏิบตัไิด้จรงิตามความเหมาะสมของผู้เรยีนแตล่ะ
ระดับ ก่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จน
เกิดเป็นองค์ความรู้ตามการจัดองค์ประกอบของ
บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ ซึ่งประกอบ
ด้วย ส่วนนำา ภารกิจ การชี้แนะแหล่งความรู้ 
กระบวนการ ประเมนิผล และสรปุ (Dodge, 1997: 
website, วสันต์ อติศัพท์, 2546: 52-61) 
 บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ที่มี
การเรียนแบบอิสระ มีลักษณะเด่นและเหมาะสม
กับบุคคลที่มีรูปแบบการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
จดจำาในลักษณะวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล และมี
การเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือน
ระหว่างข้อมูลที่ได้รับมาใหม่กับข้อมูลเก่าที่มีอยู่
เดิม มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและจัดระเบียบ
ข่าวสารข้อมูลที่ ได้รับใหม่ตามความเข้าใจของ
ตนเอง มักจะมีความสามารถและทักษะทางสงัคม
น้อย มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีการตัดสินใจ
โดยอาศัยความคิดของตนเองเป็นหลัก สามารถ
เรียนรู้ได้ดีในสภาพการเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็น
รายบุคคลและให้อิสระแก่ผู้เรียน (Goodenough, 
1976: 675-694) 

 บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ที่มีการ
เรยีนแบบรว่มมอื เปน็วิธทีีผู่เ้รยีนทำาการแกป้ญัหา
รว่มกนัเปน็กลุม่เลก็ๆ สมาชกิทกุคนในกลุม่มคีวาม
สำาคัญต่อความสำาเร็จหรือความล้มเหลวของกลุ่ม 
เพือ่ให้บรรลเุปา้หมายสมาชกิทกุคนจึงชว่ยเหลอืซึง่
กนัและกนัให้เกดิการเรยีนรูแ้ละแกป้ญัหา ครไูม่ใช่
เปน็แหลง่ความรูท้ีค่อยปอ้นแกน่กัเรยีน (Johnson 
& Johnson, 1994: 31-34) ผู้เรียนจะต้องมีความ
พร้อมที่จะร่วมกันทำากิจกรรม รับผิดชอบงานของ
กลุ่มร่วมกัน โดยที่กลุ่มจะประสบความสำาเร็จได้
เมื่อสมาชิกทุกคนได้เรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย
เดยีวกนั น่ันคอืการเรยีนเปน็กลุม่หรอืเปน็ทมีอยา่ง
มีประสิทธิภาพ (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, 2544: 15) 
 บทเรยีนแบบเว็บเควสทเ์น้นการเรยีนรูบ้น
ระบบเครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ ผู้เรียน
สามารถสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยการคดิวิเคราะห์ การ
สรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ทำาใหม้คีวามสามารถ
ทางดา้นการสบืคน้ขอ้มลู การสรปุความ และความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมาณ
ค่า ทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทกัษะการคดิวิเคราะห์สงูขึน้ (จุรยีร์ตัน์ สงิห์สมบตั,ิ 
เผชิญ กิจระการ และวิรัตน์ พงษ์ศิริ, 2551: 86) 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ
เว็บเควสท์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเว็บ
เควสท ์เรือ่งการสรา้งเวบ็เพจ กลุม่สาระการเรยีนรู้
การงานอาชพีและเทคโนโลย ีทีม่ปีระสทิธภิาพตาม
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เกณฑ ์80/80 และหาดชันปีระสทิธผิลของบทเรยีน
ออนไลน์แบบเว็บเควสท์ที่พัฒนาขึ้น 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบเว็บ
เควสท์ที่เรียนแบบอิสระและเรียนแบบร่วมมือ 
 3. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนที่
มตีอ่การเรยีนดว้ยบทเรยีนออนไลนแ์บบเวบ็เควสท์
ที่เรียนแบบอิสระและเรียนแบบร่วมมือ 

สมมติฐานของการวิจัย 
 นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนออนไลนแ์บบ
เวบ็เควสทแ์บบอสิระและแบบรว่มมอื มผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนและความสามารถในการคดิวเิคราะห์
แตกต่างกัน 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2551 โรงเรียนในอำาเภอนาโพธิ์ สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ซึ่งมี
จำานวน 2 โรงเรียน นกัเรยีน 250 คน กลุม่ตวัอย่าง 
ไดแ้ก ่นกัเรยีนโรงเรยีนนาโพธิพ์ทิยาคม จำานวน 98 
คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random 
sampling) แล้วจัดเป็นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม โดย
ให้นักเรียนทำาแบบวัดรูปแบบการเรียน 2 รูปแบบ 
คือ แบบอิสระ และแบบร่วมมือ รูปแบบละ 10 ข้อ 
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ นักเรียนที่
มีคะแนนรูปแบบการเรียนแบบใดสูงกว่าก็จัดให้
อยู่ในกลุ่มนั้น ได้กลุ่มทดลองที่ 1 จำานวน 40 คน 
เรียนแบบอิสระ และกลุ่มทดลองที่ 2 จำานวน 58 
คน เรียนแบบร่วมมือ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ 
จำานวน 7 หน่วยการเรียน 
 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ มีค่า
อำานาจจำาแนกตั้งแต่ .21 ถึง 1.00 และค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .97 
 3. แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 20 ข้อ มีค่า
ความยากตัง้แต ่.70 ถงึ .93 คา่อำานาจจำาแนกตัง้แต ่
.33 ถงึ .96 และคา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .95 
 4. แบบวัดความพงึพอใจตอ่การเรยีนดว้ย
บทเรยีนออนไลน์แบบเว็บเควสท ์ม ี4 ดา้น คอื ดา้น
เนื้อหา ด้านสื่อและโปรแกรม ด้านผู้เรียน และ
ด้านกิจกรรมการสอน ชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า (rating scale) 5 ระดับ จำานวน 30 ข้อ มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .82 
 การดำาเนินการวิจัย 
 1. นำาบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์
ที่พัฒนาแล้วไปติดตั้งที่เว็บไซต์ http://www.
cherdchai.net 
 2. แจกคู่มือบทเรียนออนไลน์แบบเว็บ
เควสท์ พร้อมชื่อผู้ใช้ (user name) รหัสผ่าน 
(password) และแนะนำากลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม 
ในการใช้บทเรียน 
 3. ให้กลุ่มทดลองทั้ ง 2 กลุ่ม ทำา
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  
(pre-test) 
 4. ดำาเนินการทดลอง โดยกลุ่มทดลอง
ที่ 1 เรียนแบบอิสระตามที่นักเรียนต้องการ และ
กลุ่มทดลองที่ 2 เรียนแบบร่วมมือเป็นกลุ่ม กลุ่ม
ละ 5-6 คน ทั้ง 2 กลุ่ม ใช้เวลาเรียน 18 ชั่วโมง 
 5. เมื่อเรียนจบบทเรียนทั้งหมดแล้ว ให้
กลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม ทำาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียน (post-test) ชุดเดียวกันกับที่ใช้
ทดสอบก่อนเรียน พร้อมทั้งทำาแบบทดสอบทักษะ
การคดิวเิคราะห ์และแบบวดัความพึงพอใจตอ่การ
เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์แบบเว็บเควสท์ โดยการหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 
 2. วเิคราะหด์ชันปีระสทิธผิลของบทเรยีน
ออนไลน์แบบเวบ็เควสท ์โดยการใชส้ตูรคำานวณหา
ค่าดัชนีประสิทธิผล 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ระหว่าง
นักเรียนที่เรียนแบบอิสระและเรียนแบบร่วมมือ 
โดยใช้สถิติ t-test (independent samples) 
 4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่
มตีอ่การเรยีนดว้ยบทเรยีนออนไลนแ์บบเวบ็เควสท ์
โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์
แบบเว็บเควสท์ เรื่องการสร้างเว็บเพจ เท่ากับ 
83.85/82.40 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.6756 
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
แบบเวบ็เควสทท์ีเ่รยีนแบบอสิระและเรยีนแบบรว่ม
มือ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ไม่แตกต่างกัน 
 3. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
แบบเว็บเควสท์ที่เรียนแบบอิสระและเรียนแบบ
ร่วมมือ มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์แบบเว็บเควสท์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์
แบบเว็บเควสท์ เรื่องการสร้างเว็บเพจ เท่ากับ 
83.85/82.40 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทั้งน้ี
เนื่องจากผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ
เว็บเควสทอ์ยา่งเปน็ระบบและมวิีธกีารทีเ่หมาะสม  
เช่น ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรและ
เนื้อหา ออกแบบบทเรียนเป็นลำาดับขั้นตอน ได้แก่  
1) บทนำา 2) ภารกจิ 3) แหลง่เรยีนรู ้4) กระบวนการ 
5) ประเมินผล และ 6) สรุป (Dodge, 1997: 
website) ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
และนำาไปทดลองใช้ ปรับปรุงพัฒนาแก้ไขตามข้อ
เสนอแนะ บทเรียนได้เน้นให้นักเรียนเกิดทักษะใน
กระบวนการคดิ ไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองอยา่งไมจ่ำากดั
เวลาและสถานที ่สามารถนำาความรูม้าแกป้ญัหาได ้
จึงทำาให้บทเรียนมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
การวิจยัของอคัรเจตน ์สหีะวงษ ์(2551: 101-103) 
ไดเ้ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและการคดิ
วิจารณญาณ เรื่องการศึกษาพรรณไม้เชิงอนุรักษ์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วย
บทเรียนแบบเว็บเควสท์กับบทเรียนบนเครือข่าย  
พบว่าบทเรียนแบบเว็บเควสท์มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.10/81.71 
 2. ดชันปีระสทิธผิลของบทเรยีนออนไลน์
แบบเว็บเควสท์มีค่าเท่ากับ 0.6756 แสดงว่า
นกัเรยีนมคีวามกา้วหนา้ในการเรยีนรอ้ยละ 67.56 
ทั้งนี้เป็นเพราะบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์  
ผู้วิจัยได้พัฒนาโดยยึดหลักการของแลมป์และ
จอห์นสัน (Lamp & Johnson, 2007: website) 
ได้แก่ การเลือกชื่อเรื่อง ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
คำาถาม 5 ข้อ คือ ผู้สอนต้องการอะไร ต้องการ
ข้อมูลภายนอกอะไรบ้าง ต้องการแบ่งปันอะไร 
ต้องการความคิดอะไร และความยากคืออะไร 
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สำาหรับเครื่องมือประเมินตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา และ
ประเมินผลตามสภาพจริง ส่งผลให้นักเรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการ
วิจัยของญารุณี ศิริกิจ (2549: 96-100) ได้วิจัย
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะการนำาตนเองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เกิดจากการเรียน
ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องการเขียน Home 
Page ด้วยภาษา Html รายวิชาการนำาเสนอ
สื่อประสม พบว่าบทเรียนบนเครือข่ายมีดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.70 
 3. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
แบบเวบ็เควสทท์ีเ่รยีนแบบอสิระและเรยีนแบบรว่ม
มือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก
บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ที่พัฒนาข้ึนได้
เน้นคุณลักษณะของนกัเรยีนในการนำาตนเอง การ
ศึกษาด้วนตนเอง และสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมการ
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต 
นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
ที่กำาหนดไว้ได้เลย โดยที่ไม่เสียเวลาสืบค้นจาก 
แหล่งอื่นๆ ซึ่งอาจไม่มีข้อมูลหรือสารสนเทศที่
ต้องการ นักเรียนได้ทำากิจกรรมต่างๆ ในเว็บที่
เชื่อมโยงกัน เช่น ส่วนที่เป็นเนื้อหา ส่วนที่เป็นการ
อธิบายให้นักเรียนทราบถึงการประเมินผลและ
การให้คะแนน และส่วนท้ายสุดจะเป็นส่วนที่ให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นคิดย้อนกลับถึงสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้และการนำาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ต่อไป 
(สมศรี ตั้งมงคลเลิศ, 2551: เว็บไซต์) จึงทำาให้
นักเรียน 2 กลุ่ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิราช ชื่นชม 
(2548: 112) ได้เปรียบเทียบผลการเรียนรู้จาก
บทเรียนบนเครือข่ายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบ
สุริยะจักรวาล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที่มีรูปแบบการเรียนแตกต่างกัน พบว่านักเรียนที่
เรียนรู้แบบแข่งขันและนักเรียนที่เรียนรู้แบบอิสระ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียน
บนเครือข่ายไม่แตกต่างกัน 
 4. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
แบบเว็บเควสท์ที่เรียนแบบอิสระและเรียนแบบ
ร่วมมือ มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์แบบเว็บเควสท์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ผลการวิจัยพบเช่นนี้เนื่องจากบทเรียนออนไลน์
แบบเว็บเควสท์ที่เรียนแบบอิสระและเรียนแบบ
ร่วมมือ เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่
พฒันาและนำาเสนอโดยใชเ้ว็บเบราเซอร ์ผา่นเครอื
ข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือ
อินทราเน็ต โดยพื้นฐานแล้วจะไม่แตกต่างกับบท
เรียนที่นำาเสนอในรูปของ cd-rom based system 
ที่ยังคงยึดหลักการเดียวกัน ได้แก่ 1) ความเป็น
สารสนเทศ 2) การมีปฏิสัมพันธ์ 3) การเรียนการ
สอนด้วยตนเอง และ 4) การตอบสนองโดยทันที 
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2547: 155) จึงทำาให้บท
เรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์สนองความต้องการ
ของนักเรียน จนสามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับ
นักเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจุรีย์รัตน์ 
สิงห์สมบัติ, เผชิญ กิจระการ และวิรัตน์ พงษ์ศิริ 
(2551: 87) ได้วิจัยผลการเรียนรู้ เรื่องกรด-เบส 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบท
เรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ พบว่านักเรียนมี
ความพงึพอใจตอ่บทเรยีนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 การวิจัยครั้งนี้พบว่าบทเรียนออนไลน์
แบบเว็บเควสท์ ที่มีรูปแบบการเรียนแบบอิสระ
และเรียนแบบร่วมมือ สามารถส่งเสริมการเรียนรู้  
มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน ดังนั้น โรงเรียนควร 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาด้วยตนเอง
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และมีประสบการณ์ในการเรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์แบบเว็บเควสท์ เป็นการนำาเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการศึกษาซึ่งส่งผลให้การเรียนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรวจัิยพัฒนาบทเรยีนออนไลนแ์บบ
เว็บเควสท์ในรายวิชาอื่นๆ ในระดับชั้นต่างๆ 
 2.2 ควรวิจัยการเรียนด้วยบทเรียน

ออนไลน์แบบเว็บเควสท์ที่ส่งผลต่อทักษะหลายๆ 
ด้าน เช่น การคิดวิเคราะห์ การสืบเสาะข้อมูลด้วย
ตนเอง การสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น 
 2.3 ควรวิ จัยเปรียบเทียบบทเรียน
ออนไลน์แบบเว็บเควสท์กับการสอนวิธีอื่นๆ เพื่อ
หาประสิทธิภาพของบทเรียน เช่น การสอนโดย
ใชโ้ปรแกรมบทเรยีน (courseware) หรอืการสอน
ด้วยบทเรียนบนเว็บ 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์  
เรื่องการสร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิก 
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่มีรูปแบบบทเรียนแตกต่างกัน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
Comparisons of Learning Achievement and Creative Thinking  
Entitled Creation of Pictures or Pieces of Works from  
Imaginations Using Graphic Program with Multimedia  
Computer Courseware with Different Courseware Models of 
Prathomsueksa 4 Students 

จิณัฐตา อารามพระ,1 สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ,2 สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์3 
Chinatta Aramphra,1 Sutthipong Hoxsuwan,2 
Singthong Phatthanasetthanon3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบใช้เกม
ปฏสิมัพนัธเ์สรมิความเขา้ใจและแบบไม่ใชเ้กมปฏิสมัพนัธเ์สรมิความเขา้ใจ เรือ่งการสรา้งภาพหรอืชิน้งาน
จากจนิตนาการโดยโปรแกรมกราฟกิ ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และศกึษาดชันปีระสทิธผิลของ
บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีทัง้ 2 แบบ 2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและความคดิสรา้งสรรค ์
กอ่นเรยีนและหลงัเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัตมิเีดยีทัง้ 2 แบบ 3) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนและความคดิสรา้งสรรค ์ระหวา่งการเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 2 แบบ และ 4) ศกึษา
ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตีอ่การเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีทัง้ 2 รปูแบบ กลุม่ตวัอยา่ง
ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุดรธานี เขต 1 จำานวน 80 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) และสุ่ม
อย่างง่าย เพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำานวน 40 คน เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบใช้เกม
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ปฏิสัมพันธ์เสริมความเข้าใจ และกลุ่มควบคุม จำานวน 40 คน เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
แบบไม่ใช้เกมปฏิสัมพันธ์เสริมความเข้าใจ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย 2 แบบ 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ และ  
4) แบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ paired 
t-test และ Hotelling’s T2 
 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบใช้เกมปฏิสัมพันธ์เสริมความเข้าใจและแบบไม่ใช้เกม
ปฏิสมัพนัธ์เสรมิความเขา้ใจ มปีระสทิธภิาพเทา่กบั 89.17/89.42 และ 85.72/85.33 คา่ดชันปีระสทิธผิล
เท่ากับ 0.7178 และ 0.6255 ตามลำาดับ 
 2. นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีแบบใชเ้กมปฏิสมัพนัธเ์สรมิความเขา้ใจ มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความคดิสรา้งสรรคส์งูกว่านักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี
แบบไม่ใช้เกมปฏิสัมพันธ์เสริมความเข้าใจอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบใช้เกมปฏิสัมพันธ์เสริมความเข้าใจ
และแบบไม่ใช้เกมปฏิสัมพันธ์เสริมความเข้าใจ มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมากตามลำาดับ 

คำาสำาคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย, เกมปฏิสัมพันธ์เสริมความเข้าใจ, ผลสัมฤทธิ์ทางการ 
  เรียน,ความคิดสร้างสรรค์ 

Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to develop multimedia computer courseware using 
interactive games to enhance comprehension and a model without using interactive games 
entitled creation of pictures or pieces of works from imagination using graphic program with 
required efficiency of 80/80 and to find out effectiveness indices of 2 multimedia computer 
courseware models, 2) to compare students’ learning achievement and creative thinking 
between before learning and after learning with 2 multimedia computer courseware models, 
3) to compare learning achievement and creative thinking of the students who learned using 
multimedia computer courseware with different models, and 4) to examine students’ satisfaction  
on learning by using 2 multimedia computer courseware models. The sample used in the 
study consisted of 80 Prathomsueksa 4 students at Ban Mak Khaeng School under the Office 
of Udon Thani Educational Service Area Zone 1, obtained using the cluster random sampling 
technique. The sample was divided into 2 groups: an experimental group of 40 students who 
learned using the multimedia computer courseware using interactive games to enhance 
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comprehension, and a control group of 40 students who learned using multimedia computer 
courseware without using interactive games. The instruments used in the experiment were: 
1) 2 multimedia computer courseware models, 2) a learning achievement test, 3) a creative 
thinking test, and 4) an inventory on students’ satisfaction. The statistics used for analyzing the 
collected data were mean, standard deviation, percentage, paired t-test, and Hotelling’s T2. 
 The results of the study were as follows: 
 1. The multimedia computer courseware using interactive games to enhance  
comprehension and a model without using interactive games had efficiencies of 87.17/89.42 
and 85.72/85.33, and effectiveness indices of 0.7178 and 0.6255, respectively. 
 2. The 2 groups showed gains in learning achievement and creative thinking from 
before learning at the .05 level of significance. 
 3. The students who learned using the multimedia com puter courseware using  
interactive games to enhance comprehension indicated higher learning achievement and 
creative thinking than the students who learned using multimedia computer courseware 
without using interactive games at the .05 level of significance. 
 4. The students who learned using the multimedia computer courseware using  
interactive games to enhance comprehension and those who learned using multimedia  
computer courseware without using interactive games showed their satisfaction with  
learning using multimedia computer courseware as a whole at the most level and the more 
level, respectively. 

Keywords: multimedia computer courseware, interactive games to enhance comprehension,  
  learning achievement, creative thinking 

บทนำา 
 เทคโนโลยีมัลติมีเดียหรือคอมพิวเตอร์
มลัตมิเีดีย เป็นสือ่การเรยีนการสอนรปูแบบหนึง่ที่
นา่สนใจ สามารถประมวลผลขอ้มลู นำาเสนอขอ้มลู 
ภาพ เสียง และข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เมื่อรวมเข้ากับการออกแบบโปรแกรมที่ดีย่อม
ส่งผลดีต่อการเรียนการสอน สื่อมัลติมีเดียมีเป้า
หมายที่สำาคัญคือ การสอนเป็นการสอนปกติหรือ
สอนเสริม โดยครอบคลุมทักษะความรู้ ความจำา 
ความเข้าใจ และเจตคติ เป็นลักษณะการสื่อสาร
แบบสองทาง ใช้เพื่อการเรียนการสอนไม่จำากัดว่า

ต้องอยู่ในระบบโรงเรียนเท่านั้น และโปรแกรมได้
รับการออกแบบให้นักเรียนเป็นผู้ควบคุมกิจกรรม
การเรียนทั้งหมด (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ และคณะ, 
2544: 13-16) บทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นสื่อที่
ทำาให้นักเรียนมองเห็นสภาพแวดล้อมจริง ทำาให้
เกิดอิสระทางความคิดได้แสดงความคิดออกมาใน
ดา้นตา่งๆ และกระตุน้ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็
ให้งอกงามได้ 
 การจดักจิกรรมการเรยีนรูส้ำาหรบันกัเรยีน
ควรจัดหลายรูปแบบ เนื่องจากนักเรียนประถม
ศกึษามกัเบือ่งา่ยและไมอ่ยูน่ิง่ เกมคอมพวิเตอรจ์งึ
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เปน็วธิหีนึง่ทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยความน่า
สนใจ ตื่นเต้น เร้าใจ และความสนุกสนานของเกม 
ทำาใหน้กัเรยีนสนใจเลน่เกมคอมพวิเตอรก์นัมากขึน้ 
ดังนั้น หากนำาเกมคอมพิวเตอร์มาพัฒนาควบคู่กับ
การเรียนการสอน นอกจากทำาให้เกิดการพัฒนา
ทกัษะและเสรมิสรา้งพฒันาการทางดา้นการเรยีนรู้
ทางด้านต่างๆ แล้ว ยังทำาให้นักเรียนเกิดการเรียน
รูอ้ยา่งสนกุสนาน และไมเ่บือ่ ไดร้บัการพฒันาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากการเรียนแบบ
ปกติ และเกมเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งสามารถนำามาใช้
ในการสอนได้ดี โดยครูผู้สอนสร้างสถานการณ์
สมมติขึ้นให้นักเรียนได้เล่นด้วยตนเองภายใต้ข้อ
ตกลงหรือกติกาท่ีกำาหนดให้ ซึ่งนักเรียนจะต้อง
ตัดสินใจทำาอย่างหนึ่งอันจะมีผลออกมาในรูปของ
การแพ้ชนะ วิธีการนี้ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้
ควบคู่ไปกับความสนุกสนานในการเรียน (ทิศนา 
แขมมณี และคณะ, 2543: 77-100) นักเรียนได้
เรียนรู้เน้ือหาของบทเรียนตามโปรแกรมที่สร้าง
ขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน สามารถเรียนรู้เนื้อหาและ
ฝกึทักษะดว้ยตนเอง สามารถถามและตอบไดท้นัท ี
เปน็การเรยีนแบบมีปฏสิมัพันธ์ระหวา่งนกัเรยีนกับ
เครือ่งคอมพวิเตอร ์และการเรยีนการสอนด้วยบท
เรยีนคอมพวิเตอรมั์ลตมีิเดียยังชว่ยผ่อนแรงผู้สอน
ไดม้าก อกีทัง้ยงัสามารถลดปญัหาขอ้จำากดัในเรือ่ง
ของเวลา ช่วยให้การเรียนการสอนมีมาตรฐาน
คุณภาพที่เหมือนกันและเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่
แสดงอารมณ์ใดๆ กับนักเรียน จึงช่วยลดระดับ
ความเครียดในการเรียนของนักเรียนได้ เกมการ
สอนประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ ทำาให้นักเรียน
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ (พงังา วเิชยีรเกือ้,  
2540: 63) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบใช้เกมปฏิสัมพันธ์
เสริมความเข้าใจและแบบไม่ใช้เกมปฏิสัมพันธ์
เสริมความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
รู้ ตลอดทั้งสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียแบบใช้เกมปฏิสัมพันธ์เสริมความเข้าใจ
และแบบไม่ใช้เกมปฏิสัมพันธ์เสริมความเข้าใจ 
เรื่องการสร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการ
โดยโปรแกรมกราฟิก ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 และศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียทั้ง 2 แบบ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความคิดสร้างสรรค์ ก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียทั้ง 2 
แบบ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 2 แบบ 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียทั้ง 2 
แบบ 

สมมติฐานของการวิจัย 
  1. นักเรียนที่ เรียนด้วยบทเรียน
คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีแบบใชเ้กมปฏิสมัพนัธ์เสรมิ
ความเข้าใจ และแบบไม่ใช้เกมปฏิสัมพันธ์เสริม
ความเข้าใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
คิดสร้างสรรค์ หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน 
  2. นักเรียนที่ เรียนด้วยบทเรียน
คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีแบบใชเ้กมปฏิสมัพนัธ์เสรมิ
ความเข้าใจ และแบบไม่ใช้เกมปฏิสัมพันธ์เสริม
ความเข้าใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
คิดสร้างสรรค์หลังเรียนแตกต่างกัน 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำานวน 8 ห้อง 
นกัเรยีน 369 คน ซ่ึงจัดห้องเรยีนแบบคละนกัเรียน
เก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เป็นนักเรียน จำานวน 2 ห้องเรียน ได้มาโดยการ
สุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) และ
ทำาการสุม่อยา่งงา่ยได้นกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที ่
4/6 จำานวน 40 คน เป็นกลุ่มทดลอง เรียนด้วยบท
เรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีแบบใชเ้กมปฏสิมัพนัธ์
เสริมความเข้าใจ และนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4/8 จำานวน 40 คน เป็นกลุ่มควบคุม เรียน
ด้วยบทเรียนคอมพวิเตอรมั์ลตมีิเดยีแบบไม่ใชเ้กม
ปฏิสัมพันธ์เสริมความเข้าใจ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบ
ใช้เกมปฏิสัมพันธ์เสริมความเข้าใจและแบบไม่ใช้
เกมปฏิสัมพันธ์เสริมความเข้าใจ 
 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าความ
ยากตั้งแต่ .41 ถึง .77 ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .21 
ถึง .44 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .99 
 3. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ชนิด
อัตนัย จำานวน 12 ชุด ชุดละ 2 ข้อ มีค่าความยาก
ตั้งแต่ .32 ถึง .62 ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ .50 ถึง 
.86 และความเชื่อมั่นเท่ากับ .94 
 4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
จำานวน 20 ขอ้ มคีา่ความเช่ือม่ันท้ังฉบบัเท่ากับ .75 
 การดำาเนินการวิจัย 
 1. ทำาการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 
ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 
 2. ดำาเนินการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอน 
ของแผนการจัดการเรียนรู้และคู่ มือการใช้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยกลุ่มทดลอง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียแบบใช้เกมปฏิสัมพันธ์เสริมความ
เข้าใจ และกลุ่มควบคุมจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีแบบไม่ใชเ้กม
ปฏสิมัพนัธเ์สริมความเขา้ใจ ใชเ้วลาจัดการเรียนรู้
กลุ่มละ 16 ชั่วโมง 
 3. ทำาการทดสอบหลังเรียน (post-test) 
ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ชุด
เดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน พร้อมทั้งทำา
แบบวัดความพงึพอใจทีม่ตีอ่การเรยีนดว้ยบทเรยีน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 
 2. วิเคราะหด์ชันีประสทิธผิลของบทเรยีน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยการใช้สูตรคำานวณหา
ดัชนีประสิทธิผล  
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความคิดสร้างสรรค์ ก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยใช้ 
paired t-test 
 4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 2 แบบ โดยใช้ 
Hotelling T2

 5. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยการหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบ
ใช้เกมปฏิสัมพันธ์เสริมความเข้าใจและแบบไม่ใช้
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เกมปฏิสัมพันธ์เสริมความเข้าใจ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 89.17/89.42 และ 85.72/85.33 มีค่า
ดัชนปีระสทิธผิลเทา่กบั 0.7178 และ 0.6255 ตาม
ลำาดับ 
 2 .  นั ก เ รี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยบท เ รี ยน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบใช้เกมปฏิสัมพันธ์
เสริมความเขา้ใจ และนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบไม่ใช้เกมปฏิสัมพันธ์
เสริมความเข้าใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความคิดสร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3 .  นั ก เ รี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยบท เ รี ยน
คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีแบบใชเ้กมปฏสิมัพนัธเ์สรมิ
ความเข้าใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
คดิสรา้งสรรค ์สงูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบไม่ใช้เกมปฏิสัมพันธ์
เสริมความเขา้ใจ อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 
 4 .  นั ก เ รี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยบท เ รี ยน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบใช้เกมปฏิสัมพันธ์
เสรมิความเขา้ใจ มีความพงึพอใจตอ่การเรยีนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบไม่ใช้เกมปฏิสัมพันธ์
เสริมความเข้าใจ มีความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยรวมอยู่
ในระดับมาก 

อภิปรายผล 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบ
ใช้เกมปฏิสัมพันธ์เสริมความเข้าใจ และแบบไม่
ใชเ้กมปฏสิมัพนัธเ์สรมิความเข้าใจ มีประสทิธิภาพ 
89.17/89.42 และ 85.72/85.33 ตามลำาดับ 
หมายความว่านักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทำาแบบทดสอบย่อยท้ายบทเรียน คิดเป็นร้อยละ 

89.17 และ 85.72 และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบหลังเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 89.42 และ 85.33 ตามลำาดับ แสดงว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียทั้ง 2 แบบ ที่ผู้
วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กำาหนดไว้ คือ 80/80 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียได้ทำาอย่าง
เป็นขั้นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์เนื้อหา การสร้าง
แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา ด้านโปรแกรมและสื่อการสอน และ
ด้านวัดผลประเมินผลตรวจสอบทุกขั้นตอน และ
ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นไปตาม
ขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
ได้แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาบท
เรยีน การนำาไปใชแ้ละทดลองใช ้และการประเมนิ
ปรับปรุงแก้ไข (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2552: 
124) จึงทำาให้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำาหนด เมื่อนำามาใช้จึง
ทำาให้นักเรยีนบรรลวัุตถปุระสงคท์ีต่ัง้ไว้ สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของรณชิต นราพันธ์ (2548: 47) ได้
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึง
พอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ และ
ความคิดสร้างสรรค์ เรื่องทัศนศิลป์ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพวิเตอรก์บัการเรยีนแบบปกต ิพบว่า บทเรยีน
คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ 89.84/81.33 
 ดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง บ ท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบใช้เกมปฏิสัมพันธ์
เสริมความเข้าใจ และแบบไม่ใช้เกมปฏิสัมพันธ์
เสรมิความเขา้ใจ มดีชันีประสทิธผิลเทา่กบั 0.7178 
และ 0.6255 ตามลำาดับ ซึ่งแสดงว่านักเรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้น
จากคะแนนการทดสอบก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 
71.78 และ 62.55 ตามลำาดับ ทั้งนี้เนื่องจากบท
เรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียทั้ง 2 แบบ มีลักษณะ



Journal of Education, Mahasarakham University 73 Volume 5 Number 1 January-March 2011

เฉพาะ คือ การเชื่อมโยงของเนื้อหาในบทเรียน
มีการนำาเสนอเนื้อหาที่นักเรียนสามารถควบคุม
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถศึกษา ทบทวน
และทำาแบบฝึกหัดได้ตามความต้องการ นอกจาก
นี้ เนื้อหาและรูปแบบของบทเรียนที่นำามาใช้ยังให้
ความบนัเทิง มคีวามสนกุสนาน บรรยากาศในการ
เรยีนไมต่งึเครียด นกัเรยีนมโีอกาสเรยีนตามความ
สามารถของตน เปน็การตอบสนองความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคล (บุญชม ศรีสะอาด, 2537: 19) จึง
ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของคมดาว พุทธโคตร (2549: 87-
88) ได้เปรียบเทียบผลของการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการ
เรียนปกติที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มี
ค่าดัชนีประสิทธิผล 0.7622 
 2 .  นั ก เ รี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยบท เ รี ยน
คอมพิวเตอร์ทั้ง 2 แบบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความคิดสร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ 1 ทั้งนี้
เน่ืองจากนักเรียนทัง้ 2 กลุม่ ไดร้บัการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนทีม่ลีกัษณะเปน็รายบคุคลทีช่ว่ย
ให้นักเรียนค้นพบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดย
ไม่จำาเป็นต้องมีครูคอยสอน แนะนำา หรือต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ประกอบกับผู้วิจัยได้ออกแบบ
บทเรียนและพัฒนาอยา่งมีข้ันตอนตามหลกัทฤษฎ ี
มีส่ือท่ีหลากหลาย เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพ
เคลื่อนไหว ออกแบบบทเรียนอย่างน่าสนใจและมี
ความสมบูรณ์ ทำาให้มีลักษณะจูงใจนักเรียนที่จะ
เรียนรู้ นักเรียนสามารถรับรู้เนื้อหาได้อย่างเต็มที่ 
นอกจากนี้ เกมช่วยให้นักเรียนรู้จักตัดสินใจ เกิด
ทักษะในการคิดแก้ปญัหา เข้าใจบทเรยีนไดเ้รว็ข้ึน  
และยังทำาให้นักเรียนได้ผ่อนคลายความเครียด  
(ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ, 2535: 36) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของพรสวรรค์ ปราบภัย, ไชยยศ  

เรืองสุวรรณ และไพฑูรย์ สุขศรีงาม (2552: 76) 
ได้ศึกษาผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับ
การเรียนเป็นกลุ่มร่วมมือแบบ Jigsaw ที่มีต่อ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 พบว่า นกัเรยีน
ทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียนและความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มขึ้นกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของดนพุล จนัทรแ์กว้ (2547: 
73) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มัลติมีเดีย เรื่องศิลปะลายไทย สำาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3 .  นั ก เ รี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยบท เ รี ยน
คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีแบบใชเ้กมปฏิสมัพนัธ์เสรมิ
ความเข้าใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
คดิสรา้งสรรค ์สงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบไม่ใช้เกมปฏิสัมพันธ์
เสรมิความเขา้ใจ อยา่งมนัียสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ 2 ทั้งนี้
เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบใช้
เกมปฏิสัมพันธ์เสริมความเข้าใจ สามารถนำาเสนอ
ได้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก พร้อมทั้ง
ใหเ้สยีงประกอบในรปูแบบตา่งๆ นกัเรยีนสามารถ
เรียนรู้ทำาความเข้าใจบทเรียนได้ด้วยตนเองอย่าง
ไม่จำากัดเวลา เรียนซ้ำาในเน้ือหาเดิมได้โดยไม่
จำากดัจำานวนครัง้ และยงัเสรมิความเขา้ใจดว้ยเกม
ปฏิสัมพันธ์ บทเรียนมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร (ไชยยศ 
เรอืงสวุรรณ, 2552: 113) และยงัสามารถประเมนิ
ความกา้วหน้าของตนเองไดโ้ดยอัตโนมตัแิละไดร้บั
ผลย้อนกลับทันที ซึ่งเป็นการเสริมแรงให้นักเรียน
อยากเรียนรู้มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เสาวลักษณ์ กอผจญ (2548: 106) ที่ได้เปรียบ
เทียบผลการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ เรื่องงาน
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ประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
ระหวา่งการเรยีนด้วยบทเรยีนคอมพิวเตอร์กับการ
เรียนตามคู่มือครู พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบท
เรียนคอมพิวเตอร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความคดิสรา้งสรรคส์งูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนตามคูม่อื
ครูอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .01 
 4 .  นั ก เ รี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยบท เ รี ยน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบใช้เกมปฏิสัมพันธ์
เสริมความเข้าใจ มีความพึงพอใจต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทีส่ดุ และนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร์
มัลติมีเดียแบบไม่ใช้เกมปฏิสัมพันธ์เสริมความ
เข้าใจ มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
นักเรียนสามารถเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียได้อย่างอิสระ ทุกที่ ทุกเวลา ตามความ
ตอ้งการ รวบรวมสือ่ท่ีหลากหลายเข้าด้วยกัน มีทัง้
ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียง รวม
ถงึลกัษณะตวัอกัษรทีม่รีปูแบบเหมาะสม สวยงาม  
ชัดเจน ทำาให้เ กิดความเข้าใจเนื้อหายิ่ ง ข้ึน  
(กิดานันท์ มลิทอง, 2536: 63) มีเกมเข้ามา
เสริมความเข้าใจ ทำาให้การเรียนเป็นเรื่องสนุก  
มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ท้าทายจูงใจให้นักเรียน
เกิดความรู้ สึ กอยากที่ จะ เรียน (ถนอมพร  
เลาหจรัสแสง, 2541: 15) ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของสุวพรรณ พรหมรับ (2551: 105) ได้
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องคอมพิวเตอร์

พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีของชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 ระหว่างการ
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนแบบ
ทักษะกระบวนการปฏิบัติ พบว่า นักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มีความพึงพอใจต่อบท
เรียนอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
 1.1 การเลือกหัวข้อเรื่อง ควรเป็นเรื่อง
ที่มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ที่ต้องใช้
เวลาและสื่อเป็นจำานวนมาก และสื่อน้ันเป็นวัสดุ
สิ้นเปลือง 
 1.2 การนำาเสนอเน้ือหา ต้องพิจารณา
ออกแบบการนำาเสนอทีค่ำานึงถงึความเหมาะสมกบั
ระดับชั้นเรียนและจิตวิทยาการเรียนรู้ 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการทำาวจิัยครั้งตอ่ไป 
 2.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในรายวิชาและเนื้อหาอื่นๆ 
ให้หลากหลาย 
 2.3 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการสอน
ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีกบัวิธกีารสอน
ด้วยวิธีอื่นๆ อย่างหลากหลาย 
 2.4 ควรมีการวิจัยปัญหาและผลกระทบ
จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
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ผลการเรยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนและการเรยีนแบบปกต ิเรือ่งการสรา้ง
ช้ินงานโดยใชภ้าพการต์นูเคลือ่นไหวทีม่ตีอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 
Effects of Learning through Computer Courseware and  
Conventional Learning Approach Entitled Products from  
Cartoon Animation on Learning Achievement and Basic  
Science Process Skills of Prathomsueksa 6 Students 

สมนึก พงษ์เทพิน,1 ไชยยศ เรืองสุวรรณ,2 ไพฑูรย์ สุขศรีงาม3 
Somnuek Pongtepin,1 Chaiyot Ruangsuwan,2 Paitoon Suksringarm3 

บทคัดย่อ 
 การวจัิยครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) พฒันาโปรแกรมบทเรยีน เรือ่งการสรา้งชิน้งานโดยใชภ้าพ
การ์ตูนเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และหาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียนที่
พัฒนาขึ้น 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนและการเรยีนแบบปกต ิ3) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ระหวา่งการเรยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนและการเรยีนแบบปกต ิ
และ 4) เปรียบเทียบความคงทนในการเรียนระหว่างการเรียน 2 แบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสนามบิน สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 จำานวน 
2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) แล้วจับสลาก
เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมบทเรียน แบบทดสอบผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน และแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐาน สถติทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test 
และ F-test (one-way ANCOVA, one-way MANCOVA) 
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 ผลการวิจัยพบ ดังนี้ 
 1. โปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.93/80.56 และมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.6814 
 2. นกัเรยีนท่ีเรยีนด้วยโปรแกรมบทเรยีนและนักเรยีนทีเ่รยีนแบบปกต ิมคีะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายด้านทุกด้านหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 4 ด้าน สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ได้แก่ ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับ
เวลา ทักษะการวัด และทักษะการสังเกต 
 4. นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มีความคงทนในการเรียนหลังเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน 

คำาสำาคัญ: โปรแกรมบทเรยีน, ภาพการต์นูเคลือ่นไหว, ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐาน 

Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to develop a courseware entitled products from 
cartoon animation with a required efficiency of 80/80, and to find out an effectiveness index 
of the developed courseware, 2) to compare learning achievement and basic science process 
skills between before and after using the developed courseware and conventional learning 
approach, 3) to compare learning achievement and basic science process skills of the students 
who learned using the developed courseware and conventional learning approach, and 4) to 
compare learning retention of these two groups of the students. The sample used in this study 
consisted of Prathomsueksa 6 students, 2 classrooms, 40 students each attending Sanambin 
School, under the Office of Khon Kaen Educational Service Area Zone 1. They were selected 
by the use of a cluster random sampling technique and then were randomly assigned into 
an experimental group and a control group. The instruments used in this study included: a 
courseware; an achievement test; and a basic science process skills test. The collected data 
were analyzed by mean, standard deviation, percentage, and t-test and F-test (one-way 
ANCOVA, one-way MANCOVA) were used to test the hypotheses. 
 The results of the study were as follows: 
 1. The developed courseware had an efficiency of 81.94/80.56, and the effectiveness 
index of 0.6814. 
 2. The students who learned using the developed courseware and the conventional 
leaning approach showed gains in learning achievement and basic science process skills as 
a whole and in each aspect from before learning at the .05 level of significance. 
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 3. The students who learned using the developed courseware showed gains in  
learning achievement and 4 basic science process skills: inferring, using space/time  
relationships, measuring, and observing than did the students who learned using the  
conventional learning approach at the .05 level of significance. 
 4. The two groups of student after learned two-weeks were not difference in learning 
retention. 

Keywords: courseware, cartoon animation, basic science process skill 

บทนำา 
 การศึกษาเป็นกระบวนการสำาคัญที่ทำาให้
ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ที่
หลากหลาย ซึ่งในปัจจุบันวงการศึกษามีการนำา
คอมพิวเตอร์มาใช้กันอย่างแพร่หลาย นับว่าเป็น
นวตักรรมอยา่งหนึง่ในวงการศึกษาเพราะสามารถ
ใช้ในด้านการบริหาร และใช้ในด้านการเรียน
การสอน คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องมือสำาคัญที่
สามารถนำามาใช้ในงานทุกด้าน ทั้งด้านการศึกษา 
ธุรกิจ ธนาคาร การอุตสาหกรรม การแพทย์ 
วทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์การทหารและงาน
ต่างๆ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
โดยทั่วไปมี 3 ลักษณะ คือ ใช้เพื่อทบทวนบทเรียน 
ใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ และใช้เป็นเครื่องฝึก 
(กิดานันท์ มลิทอง, 2540: 185) 
 การผลติโปรแกรมบทเรยีน (courseware)  
เป็นการนำาคอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมคอมพวิเตอร์
มาเขียนเป็นโปรแกรมบทเรียน เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนและเป็นการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง จะ
ทำาให้การเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้
เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกับการเรียน
การสอนระหว่างครูกับนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียน 
โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอน การสอบ การ
อธิบาย การถาม-ตอบปัญหา เรียงลำาดับเนื้อหา 
สามารถอธิบายเนื้อหาในบทเรียนได้เหมือนกับ

การเรยีนการสอนตามคูม่อืคร ูมอีสิระในการเรยีน 
สามารถควบคมุการเรยีนไดด้ว้ยตนเอง นอกจากน้ี
ยังสามารถให้ผลย้อนกลับได้อย่างรวดเร็ว ทำาให้ผู้
เรียนได้ทราบผลทันที เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้ผู้เรียน
มีความสนใจกับการเรียนมากขึ้นนอกเหนือจาก
การเรียนในห้องเรียน และเป็นวิธีการสอนที่จะ
ทำาให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง โดยใช้
เวลาเรียนมากน้อยต่างกัน การพัฒนาโปรแกรม
บทเรียนจึงต้องคำานึงถึงวิธีการนำาเสนอเน้ือหาให้
ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ใช้เทคนิคการเสริม
แรงให้แก่ผู้เรียน และหลักการทางจิตวิทยาการ
เรยีนรูห้ลายๆ ลกัษณะประกอบกนัอยา่งเปน็ระบบ 
(ไชยยศ เรอืงสวุรรณ, 2552: 4) โปรแกรมบทเรยีน
ทำาใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 
(ชัชวาภรณ์ สวัสดิกุล, 2550: 68) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มีธรรมชาติการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้
เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพ
และเทคโนโลยี มีทักษะการทำางาน ทักษะการ
จัดการ สามารถนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการทำางานอย่างถูกต้อง
เหมาะสม โดยผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังและ
พัฒนาให้มีคุณภาพและคุณธรรม และความดีที่
หลอมรวมกนัจนกอ่เกดิเปน็คณุลกัษณะของผูเ้รยีน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำาหนด (กรมวิชาการ, 
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2544: 3-5) การเรยีนเรือ่งการสรางชิน้งานโดยใช้
การ์ตูนเคลื่อนไหว วิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นวิชาที่
เน้นทักษะปฏิบัติ การเรียนรู้ต้องผ่านกระบวนการ
ฝึกปฏิบัติอย่างเป็นข้ันตอน ผู้เรียนต้องเรียนด้วย
ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำานาญ 
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้งาน สร้างงานอื่นๆ ได้ 
ซึ่งปัญหาที่พบในรายวิชานี้คือนักเรียนแต่ละคน
มีความสามารถที่แตกต่างกันไป การเรียนการ
สอนเป็นกลุ่มใหญอ่าจทำาให้นกัเรยีนบางสว่นเรยีน
ตามไมท่นัและไมก่ลา้ถามครหูรอืถามเพือ่น ทำาให้
นักเรียนไม่เข้าใจในเรื่องที่ตนเรียนตามไม่ทัน 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาโปรแกรมบท
เรยีนเปรยีบเทยีบกับการเรยีนแบบปกตทิีส่ง่ผลตอ่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน และความคงทนในการ
เรียน ซึ่งผลการวิจัยสามารถนำาไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนวิชาอื่นๆ ต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง
การสร้างชิ้นงานโดยใช้ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว ที่
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และหาค่าดัชนี
ประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้น 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยโปรแกรมบท
เรียนและการเรียนแบบปกติ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและการ
เรียนแบบปกติ 
 4. เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการ
เรยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนและการเรยีนแบบปกต ิ

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีน
และนักเรยีนทีเ่รยีนแบบปกต ิมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีน
และนักเรยีนทีเ่รยีนแบบปกต ิมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
แตกต่างกัน 
 3. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีน
และนกัเรยีนทีเ่รยีนแบบปกต ิมคีวามคงทนในการ
เรียน แตกต่างกัน 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสนามบิน สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน่ เขต 1 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำานวน 382 คน จาก 
8 ห้องเรียน ที่มีความสามารถใกล้เคียงกันและ
จัดห้องเรียนแบบคละความสามารถของนักเรียน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน จำานวน 
2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน ซึ่งได้มาโดยการ
สุม่แบบกลุม่ (cluster random sampling) แลว้จบั
สลากเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. โปรแกรมบทเรียน จำานวน 6 หน่วย
การเรียน 
 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก
ระหว่าง .37-.87 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 
 3. แบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ด้าน ได้แก่ ทักษะ
การสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการใช้ตัวเลข 
ทักษะจำาแนกประเภท ทักษะการหาความสัมพันธ์ 
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ระหวา่งสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา ทกัษะการ
ลงความเห็นจากข้อมูล ทักษะการสื่อความหมาย
ข้อมูล และทักษะการพยากรณ์ ชนิด 4 ตัวเลือก 
จำานวน 40 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนกระหวา่ง .21-.81 
และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .88 
 การดำาเนินการทดลอง 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) ทั้ง 2 
กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน 
 2. ทำาการทดลอง โดยกลุ่มทดลองเรียน
ด้วยโปรแกรมบทเรยีน และกลุม่ควบคมุเรยีนแบบ
ปกติ ใช้เวลาเรียน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 
รวม 16 ชั่วโมง 
 3. ทดสอบหลังเรียน (post-test) ท้ัง 
2 กลุ่ม เมื่อสิ้นสุดการเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐาน ซึ่งเป็น
ชุดเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน 
 4. หลังจากเรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ 
วัดความคงทนในการเรียนทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบ
ทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและแบบวดัทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานชุดเดิม 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1 .  วิ เคราะห์หาประสิทธิภาพของ
โปรแกรมบทเรียนโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน และร้อยละ 
 2. วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของ
โปรแกรมบทเรียนโดยการใช้สูตรคำานวณหาค่า
ดัชนีประสิทธิผล 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐาน 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยโปรแกรมบท
เรยีนและการเรยีนแบบปกต ิโดยใช ้paired t-test 
 4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพื้น

ฐาน ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและ
การเรียนแบบปกติ โดยใช้ F-test (one-way 
ANCOVA, one-way MANCOVA) 
 5. เปรียบเทียบความคงทนในเรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนและการเรียนแบบปกติ โดยใช้ 
paired t-test 

ผลการวิจัย 
 1. โปรแกรมบทเรียน เรื่องการสร้าง
ชิ้นงานโดยใช้ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว ที่พัฒนา
ขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.94/80.56 และมีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.6814 
 2. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีน
และนักเรียนที่เรียนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ย ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายด้าน 
ทกุดา้นหลงัเรยีนสงูกว่ากอ่นเรยีนอยา่งมนัียสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐาน สงูกว่านักเรยีนทีเ่รยีน
แบบปกต ิ4 ดา้น คอื ทกัษะการลงความเหน็ขอ้มลู 
ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส
และสเปสกับเวลา ทักษะการวัด และทักษะการ
สังเกต อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีน
และนักเรียนที่เรียนตามปกติ มีความคงทนในการ
เรียนหลังเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน 
โดยมคีวามคงทนในการเรยีนคดิเปน็รอ้ยละ 90.92 
และ 90.23 ของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนตามลำาดับ 

อภิปรายผล 
 1. โปรแกรมบทเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้น มีประสิทธิภาพ 81.94/80.56 หมายความว่า
โปรแกรมบทเรียนทำาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
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ระหว่างเรียนหรือประสิทธิภาพของกระบวนการ
เฉลี่ยร้อยละ 81.94 และนักเรียนมีผลการเรียน
รู้หลังเรียนหรือประสิทธิภาพของผลลัพธ์เฉลี่ย
ร้อยละ 80.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำาหนด
ไว้ ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ 
พัฒนาโปรแกรมบทเรียนตามกรอบแนวคิด 
เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมบทเรียนของไชยยศ 
เรืองสุวรรณ (2550: 77) ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์
หลักการและทำาการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เริ่ม
จากศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ได้ผ่านการตรวจ
สอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมบทเรียนอย่าง
เป็นขั้นตอนแล้วปรับปรุงแก้ไข และนำาไปทดลอง
ใช้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพแล้วปรับปรุงแก้ไขอีก
ครั้ง จึงทำาให้ประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียน
สูงกว่าเกณฑ์ที่ ต้ังไว้และจากผลการวิจัยพบว่า
ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพ
ของผลลพัธต์า่งกันเพียงเลก็นอ้ย ท้ังนีอ้าจเนือ่งมา
จากกลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจเรียน รู้สึกสนใจเป็น
พิเศษในการเรียน ซ่ึงเป็นวิธีการเรียนแบบแปลก
ใหม่ตั้งแต่เริ่มเรียน ระหว่างเรียน จนกระทั่งทำา
แบบทดสอบหลังเรียน นอกจากนี้อาจเป็นเพราะ
แบบทดสอบหลังเรียนค่อนข้างง่าย จึงทำาให้
คะแนนจากการทำาแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย 
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของศิรินทิพย์ สายหอม 
(2548: 91) ได้เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียน
รู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ กับการเรียนตามคู่มือ
ครขูอง สสวท. พบวา่บทเรยีนคอมพวิเตอรท์ีพ่ฒันา
ขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.20/82.83 
 ดัชนปีระสทิธผิลของโปรแกรมบทเรยีนที่
พฒันาขึน้มคีา่เทา่กบั .6814 หมายความวา่นกัเรยีน
มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 68.14 ที่เป็นเช่น
นี้อาจเพราะโปรแกรมบทเรียนมีทั้งตัวอักษร ภาพ
กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวที่เป็นการ์ตูน 

สีสัน ดนตรี และเสียงประกอบ ทำาให้นักเรียน
สนุกสนานกับการเรียน สามารถดึงดูดความสนใจ
อยู่ตลอดเวลา และมีความอยากรู้อยากเห็น ใน
ลักษณะของความต้องการการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่
แปลกใหม่ทำาให้นักเรียนบรรลุถึงจุดประสงค์ของ
โปรแกรมบทเรียนและมีความรู้เพิ่มขึ้น (ไชยยศ 
เรืองสุวรรณ, 2550: 6-7) สอดคล้องกับการวิจัย
ของศรินิทพิย ์สายหอม (2548: 91) พบว่าบทเรยีน
คอมพิวเตอร์มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.74 
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบท
เรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
โดยรวมและรายด้านทุกด้านหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ 1 ผลการ
วิจัยปรากฏเช่นนี้เนื่องจากโปรแกรมบทเรียนที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีการนำาเสนอเน้ือหาที่ชัดเจน มี
ตวัอยา่งและแบบฝกึทกัษะใหไ้ดฝ้กึหดัจนเกดิทกัษะ
ขึ้น การนำาเสนอมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย มีตัวอย่าง
ประกอบเนื้อหาอย่างชัดเจน นักเรียนที่เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนสามารถเลือกเรียนตามความ
ต้องการ เรียนซ้ำาได้โดยอิสระ ไม่จำากัดด้านเวลา 
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบไปด้วยผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังและตัวอย่างแบบฝึกทักษะ ทำาให้
นักเรียนเรียนรู้ได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนแบบปกติ มี
ความเข้าใจ มีความคิดรวบยอดดีขึ้น และสามารถ
แก้ปัญหาต่างๆ ได้ นักเรียนมีความกระตือรือร้น 
อีกทั้งนักเรียนที่เรียนรู้ได้ช้าก็สามารถเรียนได้ทัน 
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2550: 14) สอดคล้องกับ
การวิจัยของชัชวาภรณ์ สวัสดิกุล (2550: 68) ได้
ศึกษาผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและการ
เรียนแบบปกติ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก 
ลบ คณู หารระคน ทีม่ตีอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียน
ทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการ
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เรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐานโดยรวมและรายด้านทุกด้าน สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นักเรียนที่เรียนแบบปกติมีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยรวมและรายด้าน
ทุกด้าน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของ
การวิจัยข้อ 1 ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้เนื่องจาก
นักเรียนที่เรียนแบบปกติมีความตั้งใจเรียน สนใจ
การเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนและระหว่างเรียน การ
เรยีนการสอนใชร้ะยะเวลาทีเ่หมาะสม จึงสามารถ
พัฒนาผลการเรียนรู้ให้บรรลุจุดประสงค์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสูง
ขึน้ (ไชยยศ เรอืงสวุรรณ, 2550: 77) ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของชัชวาภรณ์ สวัสดิกุล (2550: 61) 
พบว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติมีคะแนนเฉลี่ยผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายด้านทุก
ดา้นเพิม่ขึน้จากกอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ.05 
 3. นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สูงกว่านักเรียนที่
เรียนแบบปกติ 4 ด้าน คือ ทักษะการลงความ
เห็นข้อมูล ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการวัด 
และทักษะการสังเกต อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย
ข้อ 2 เนื่องจากโปรแกรมบทเรียนสามารถตอบ
สนองความต้องการของนักเรียนได้ทุกเวลา ทุก
สถานที่ ทำาให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตาม
ความต้องการ นักเรียนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่
มีความน่าสนใจ ทำาการเรียนซ้ำาหลายๆ ครั้งได้

อย่างไม่จำากัดจำานวน ไม่จำากัดเวลา เปิดโอกาสให้
นักเรียนเรียนได้อย่างอิสระทั้งในการปฏิบัติและ
การเรียนรู้ด้วยตนเองไปทีละขั้นตอนอย่างมีระบบ 
ซึ่งเป็นการฝึกและพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรอ์ยา่งลกึซึง้และสม่ำาเสมอมากกว่าการ
เรียนแบบปกติ ซึ่งทำาให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการหาความรู้ต่อไป (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 
2550: 14) สอดคล้องกับงานวิจัยของชัชวาภรณ์ 
สวัสดิกุล (2550: 68) ที่พบว่านักเรียนที่เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐานโดย
รวมและรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านการวัด ด้านการ
ใช้เลขจำานวนและการคำานวณ ด้านการพยากรณ์ 
และด้านการลงข้อวินิจฉัย สูงกว่านักเรียนที่เรียน
แบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีน
และนักเรียนที่เรียนแบบปกติ มีความคงทนใน
การเรียนหลังเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่าง
กัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อ 3 ซึ่ง
ความคงทนในการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 90.92 
และ 90.23 ของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนตามลำาดับ 
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้เนื่องจากการเรียนรู้ทั้ง 2 
วิธี ใช้หลักการจัดเนื้อหาหรือโครงสร้างเนื้อหาให้
เป็นระเบียบ เป็นขั้นตอน กระตุ้นให้จดจำาได้ง่าย
ขึ้น (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2552: 12) สอดคล้อง
กับการวิจัยของปิยะภรณ์ ชัยสงค์, สังคม ภูมิพันธุ์ 
และสานติย ์กายาผาด (2552: 17) ไดเ้ปรยีบเทยีบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Myself and family ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียน
ดว้ยโปรแกรมบทเรยีนกบัการเรยีนรว่มมอืแบบทมี 
(TAI) พบว่านักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มีความคงทนใน
การเรียนหลังจากเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ คิดเป็น
ร้อยละ 93.42 และ 97.36 ของคะแนนหลังเรียน
ตามลำาดับ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย 
ไปใช้ 
 การวจิยัพบวา่โปรแกรมบทเรยีนทำาให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนสูงขึ้น ดังนั้น
ครูสามารถนำาโปรแกรมบทเรยีนนี้ไปใชพ้ฒันาการ
เรียนการสอนได้ แต่ควรจัดหาคอมพิวเตอร์ให้มี

จำานวนเพียงพอในการใช้และอธิบายรายละเอียด
ขั้นตอนการเรียนให้นักเรียนเข้าใจ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรวิจัยรูปแบบของโปรแกรมบท
เรียนที่สอดคล้องกับความต้องการ ความเหมาะ
สม ความรู ้และความสามารถของผูเ้รยีนมากทีส่ดุ 
 2.2 ควรวจิยัและพฒันาโปรแกรมบทเรยีน
ในระดับชั้นอื่นๆ และรายวิชาอื่นๆ 
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แบบจำาลองการจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับ
มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
A Proposed E-Learning-based Distance Education Model for 
Regional Universities in Northeast of Thailand 

สุรเชต น้อยฤทธิ์,1 บุญชม ศรีสะอาด,2 ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน3 
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บทคัดย่อ 
 การวจิยันีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการใชแ้ละความตอ้งการการจดัการศกึษาทางไกล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 2) พัฒนาแบบจำาลองการจัดการ
ศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือ อาจารย์ จำานวน 503 คน นิสิตนักศึกษา จำานวน 2,437 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ จำานวน 18 คน และผู้บริหารที่ประเมินแบบจำาลอง จำานวน 30 คน โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบสอบถามสภาพการใช้และความต้องการ แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมินความ 
เหมาะสมของแบบจำาลอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาสภาพการใช้และความต้องการการจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์  
พบว่ามหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่มีการจัดการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
เป็นสื่อเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ ทั้งอาจารย์และนิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
มหาวิทยาลัยควรเร่งดำาเนินการจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. ผลการพฒันาแบบจำาลองการจดัการศกึษาทางไกลทางอเิลก็ทรอนกิสส์ำาหรบัมหาวิทยาลยัใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แบบจำาลองที่มีองค์ประกอบหลักด้วยกัน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุน
ของมหาวทิยาลยั ดา้นหลกัสตูรและการสอน ดา้นการสนบัสนนุคณาจารย ์ดา้นการสนบัสนนุผูเ้รยีน และ 
ด้านการประเมนิผลและควบคมุคณุภาพ มอีงคป์ระกอบยอ่ยรวมทัง้หมด 23 องคป์ระกอบ ผลการประเมนิ
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แบบจำาลอง พบว่าแบบจำาลองมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

คำาสำาคัญ: การจัดการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์, การศึกษาทางไกล, การจัดการศึกษาทางไกลทาง 
  อิเล็กทรอนิกส์ 

Abstract 
 The purposes of the research were to 1) study current status and need of e-learning-
based distance education of regional universities in northeast of Thailand, and 2) develop the 
e-learning-based distance education model for regional universities in northeast of Thailand. 
The sample included 503 faculties and 2,437 students; 18 experts and 30 administrators 
who were randomly selected by the stratified random sampling technique. The research  
instruments for data collection were questionnaires designed to gather information  
concerning the current status and need of both faculties and students, an interview form, 
and an assessment form of the model appropriateness. The statistics used for analyzing the 
collected data were percentage, mean, and standard deviation. 
 The results of the study were as follows: 
 1. The result of current status and need of e-learning-based distance education  
revealed that the majority of universities in the northeastern region offered the e-learning 
as their supplement instructional media in their face-to-face classes. Both faculties and 
students believed that universities should speed up the program of the e-learning based 
distance education. 
 2. The result of model development for arranging the e-learning-based distance 
education consisted of 5 aspects of main components: institutional supports, curriculum and 
instruction, faculty supports, student supports, and evaluation and quality control. Each of 
components had sub-components with the number of 23 sub-components altogether. The 
result of model evaluation showed at a high level of appropriateness. 

Keywords: e-learning, education, distance education, e-learning-based distance education 

บทนำา 
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการ
ศึกษาการเรียนรู้ของมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างมาก รวม
ทัง้ยงัมเีทคโนโลยสีารสนเทศชว่ยขจดัขอ้จำากดัทาง

กาลเวลาและระยะทาง ส่งผลให้การแลกเปลี่ยน
ข่าวสารข้อมูลเกิดขึ้นได้ในทุกเวลาและทุกสถาน
ที่ จากวิวัฒนาการน้ีเองจึงก่อให้เกิดรูปแบบการ
ศึกษาทางไกลขึ้น (ไพรัช ธัชยพงษ์, 2541: 5) จาก
วิวัฒนาการและความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลยี



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 86 ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2554

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการพัฒนาการ
ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีส่งผลต่อการทำางาน
ในวงจรชีวิตของสังคมมนุษย์ให้มีการเปลี่ยนไปใน
ทางท่ีดีขึ้น ซ่ึงจะเห็นได้ว่ามีการใช้ประโยชน์จาก
เครือขา่ยอนิเทอรเ์นต็อยา่งมากมายทัว่โลกทัง้ทาง
ด้านธุรกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ ด้าน
การทหาร ด้านการปกครอง และด้านอื่นๆ โดย
เฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานในการ
พัฒนาด้านต่างๆ ในการจะนำาองค์ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปประยุกต์
ใช้กับงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเรียนการ
สอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เรียกกันว่า e-
learning จะเป็นวิธีการเรียนการสอนทางไกลท่ี
เข้าถึงกลุ่มผู้เรียนมากที่สุดทั้งการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องจาก 
e-learning สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนที่มีถิ่นฐานกระจัดกระจายตามจุดต่างๆ ทั่ว
โลก เป็นการสรา้งโอกาสการเรยีนรูใ้หท้ดัเทยีมกนั 
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน
ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ทีม่คีวามรวดเรว็ สะดวก 
และคลอ่งตวั นบัวา่เปน็การเปลีย่นแปลงสงัคมแหง่
การเรียนรู้ให้กว้างไกลขึ้น (มนต์ชัย เทียนทอง, 
2545: 56) 
 ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง ไ ก ล ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการลงทุนท่ีสูง มหาวิทยาลัย
หลายแห่งไม่ประสบความสำาเร็จในการดำาเนิน
การเท่าที่ควร ทั้งนี้เพราะขาดปัจจัยหลายๆ ด้าน 
ปัจจัยด้านหนึ่งก็คือขาดแบบจำาลองในการจัดการ
ศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ทำาการศกึษาวจิยัแบบจำาลองการจดัการศกึษาทาง
ไกลทางอเิลก็ทรอนกิสส์ำาหรับมหาวทิยาลยัในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1 .  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ส ภ าพก า ร ใ ช้ แ ล ะ
ความต้องการการจัดการศึกษาทางไกลทาง
อิเล็กทรอนิกส์สำาหรับมหาวิทยาลัยในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ 
 2. เพือ่พฒันาแบบจำาลองการจดัการศกึษา
ทางไกลทางอเิลก็ทรอนกิสส์ำาหรบัมหาวิทยาลยัใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ วิ จัยทำาการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน 
(stratified random sampling) ได้มหาวิทยาลัย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขต
ขอนแก่น) กลุ่มตัวอย่างจำาแนกเป็น อาจารย์ 
จำานวน 503 คน นิสิตนักศึกษา จำานวน 2,437 
คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาทางไกลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จำานวน 18 คน และผู้บริหารที่
ประเมินแบบจำาลอง จำานวน 30 คน ประกอบด้วย 
อธกิารบด ีรองอธกิารบด ีผูช้ว่ยอธกิารบด ีคณบด ี
และผู้อำานวยการสำานัก/สถาบัน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครือ่งมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ม ี
3 ชนิด ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามสภาพการใช้และ
ความต้องการการจัดการศึกษาทางไกลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จำานวน 2 ชุด ชุดที่ 1 ใช้สำาหรับ
อาจารย์ และชุดที่ 2 ใช้สำาหรับนิสิตนักศึกษา 



Journal of Education, Mahasarakham University 87 Volume 5 Number 1 January-March 2011

 2. แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ แบบกึ่ง
โครงสร้าง 
 3. แบบประเมินความเหมาะสมของแบบ
จำาลอง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) 5 ระดับ จำานวน 117 ข้อ 
 การดำาเนินการวิจัยและการวิเคราะห์
ข้อมูล 
 การดำาเนินการวิจัย มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1 ศึกษาวิวัฒนาการการ
จัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ การ
ดำาเนินการในขั้นนี้เป็นการศึกษาหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลทาง
อเิลก็ทรอนกิสจ์ากเอกสารและงานวจัิยทีเ่ก่ียวข้อง 
เพื่อนำามาเป็นแนวทางในการกำาหนดแบบจำาลอง
การจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ขัน้ตอนที ่2 ศกึษาบรบิทและสำารวจสภาพ
การใชแ้ละความตอ้งการการจดัการศกึษาทางไกล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ โดยการวิเคราะห์เอกสารและการ
ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ จำานวน 
503 คน และนิสิตนักศึกษา จำานวน 2,437 คน 
เกีย่วกบัสภาพการใชแ้ละความตอ้งการการจดัการ
ศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาร้อยละ 
 ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาแบบจำาลอง การ
ดำาเนินการในขั้นนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาทางไกลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จำานวน 18 คน โดยการใช้แบบ
สัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์เชิงลึก แล้ววิเคราะห์
เนื้อหาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสังเคราะห์จัด
ทำาร่างแบบจำาลองการจัดการศึกษาทางไกลทาง
อิเล็กทรอนิกส์สำาหรับมหาวิทยาลัยในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ 
 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินความเหมาะสม
ของแบบจำาลอง โดยการนำาร่างแบบจำาลองการ
จัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับ

มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ผู้
บริหารมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จำานวน 30 คน ประเมนิความเหมาะสมโดยใชแ้บบ
ประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน กำาหนดเกณฑ์คา่เฉลีย่ของ
ความเหมาะสมคอืขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่ของความคดิเหน็
ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 
 ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงและนำาเสนอแบบ
จำาลอง ผูวิ้จยัปรบัปรงุแบบจำาลองใหส้อดคลอ้งกบั
ผลการประเมิน และนำาเสนอแบบจำาลองที่ได้จาก
การวิจัย 

ผลการวิจัย 
 1 . ผลการศึกษาสภาพการใช้และ
ความต้องการการจัดการศึกษาทางไกลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
มหาวิทยาลยัมกีารจดัการศกึษาทางอเิลก็ทรอนิกส ์
(e-learning) โดยใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนปกติ ร้อยละ 71.57 ระบบ e-
learning ของมหาวิทยาลัยมีการใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่หลากหลาย เช่น แฟ้มข้อมูลแบบ PDF เอกสาร 
word แผ่นซีดี เว็บเพจ กระดานถามตอบออนไลน์ 
ภาพวิดีโอหรือเสียง สื่อประสม แบบทดสอบ การ
จำาลอง และเกมเพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น ที่มีมาก
ที่สุด คือ เว็บเพจ ร้อยละ 76.14 รองลงมาคือ
เอกสาร word และแฟ้มข้อมูลแบบ PDF ร้อยละ 
74.35 และ 72.37 ตามลำาดับ มหาวิทยาลัยมีการ
กำาหนดกลยุทธ์การพัฒนา e-learning ไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรและแบบไม่เป็นทางการ ร้อยละ 
53.48 และ 43.74 ตามลำาดบั อาจารยบ์างสว่นเหน็
ว่าจำานวนคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยมีเพียงพอ 
ร้อยละ 38.17 และบางส่วนเห็นว่ายังไม่เพียงพอ 
ร้อยละ 35.98 ส่วนใหญ่เห็นว่าบุคลากรสนับสนุน
การพัฒนา e-learning มียังไม่เพียงพอ ร้อยละ  
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56.66 งบประมาณสนับสนุนด้าน e-learning มี
ไม่เพียงพอ ร้อยละ 44.33 ควรจัดให้มีบริการ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ e-learning ได้แก่ จัดระบบให้
คำาปรึกษาการใช้งาน e-learning ร้อยละ 74.55 
จัดทำาเอกสารแนะนำาการใช้งาน e-learning  
ร้อยละ 65.81 จดัทำาระบบระบบแนะนำาการใชง้าน 
e-learning ออนไลน์ ร้อยละ 62.23 อาจารย์ส่วน
ใหญเ่หน็วา่ควรเรง่ดำาเนนิการจดัการศกึษาทางไกล
แบบ e-learning ร้อยละ 61.43 
 นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
มหาวิทยาลัยที่ตนเองศึกษาอยู่นั้นใช้ e-learning 
เป็นสื่อเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ 
ร้อยละ 57.9 ส่วนใหญ่เห็นว่า e-learning ของ
มหาวิทยาลัยมีการให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หลากหลายชนิด นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อ
มั่นว่าตนเองสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และ
อนิเทอรเ์นต็ในการค้นควา้หาข้อมูลเก่ียวกับเนือ้หา
วิชาเรียนได้ในระดับมากและปานกลาง ร้อยละ 
38.2 และ 34.8 ตามลำาดับ สามารถที่จะรับผิด
ชอบตนเองในการเรียนรู้และเชื่อว่าการเรียนรู้
เป็นหน้าที่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 44.1 มีความ
พร้อมที่จะศึกษาและค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง
อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 42.6 มีความพร้อมที่จะ
จัดหาคอมพิวเตอร์สำาหรับการศึกษาทางไกลแบบ 
e-learning อยู่ในระดับปานกลางและระดับมาก 
ร้อยละ 44.2 และ 29.1 ตามลำาดับ มีความเห็น
ว่ามหาวิทยาลัยควรจัดบริการเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
e-learning ได้แก่ จัดฝึกอบรมพื้นฐานการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 67.3 จัดทำา
ระบบแนะนำาวิธีการใช้งาน e-learning ออนไลน์ 
ร้อยละ 63.5 จัดทำาเอกสารแนะนำาการใช้งาน 
e-learning ร้อยละ 52 และจัดทำาระบบให้คำา
ปรึกษาการใช้งาน e-learning ร้อยละ 50.6 และ
นสิตินกัศกึษาสว่นใหญเ่ห็นวา่มหาวทิยาลยัควรเร่ง
ดำาเนนิการจดัการศกึษาทางไกลทางอเิลก็ทรอนกิส ์
ร้อยละ 69.9 

 2 .  ผลการพัฒนาแบบจำ าลองการ
จัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับ
มหาวิทยาลยัในภาคะวันออกเฉยีงเหนือ พบว่าแบบ
จำาลองการจัดการศกึษาทางไกลทางอิเลก็ทรอนิกส์
มีองค์ประกอบครอบคลุมในประเด็นสำาคัญต่างๆ 
ของการจัดการศึกษาทางไกล ประกอบด้วยองค์
ประกอบหลัก 5 ด้าน และองค์ประกอบย่อย 23 
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ด้านการสนับสนุนของสถาบัน  
(institutional support: IS) ประกอบด้วย 7  
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ปรัชญา ปณิธาน  
วิสัยทัศน์ 2) นโยบายและแผนงาน 3) โครงสร้าง
พื้นฐาน 4) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) งบประมาณ 6) การสร้างความร่วมมือระหว่าง
สถาบัน และ 7) การจัดการความรู้พุทธธรรม 
 2 . 2  ด้ า น หลั ก สู ต ร และก า รสอน  
(curriculum and instruction: CI) ประกอบ
ด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การพัฒนา
หลกัสตูรการศกึษาทางไกล 2) การผลติสือ่รายวิชา 
3) การบริการการศึกษาทางไกล และ 4) การใช้
เทคโนโลยี 
 2.3 ดา้นการสนับสนุนคณาจารย ์(faculty 
support: FS) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อม 2) ภาระงานและ
ค่าตอบแทน 3) ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 
และ 4) การสนับสนุนการสอน 
 2.4 ด้านการสนับสนุนผู้เรียน (student 
support: SS) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ 1) ห้องสมุดและทรัพยากรการศึกษา  
2) การบริการผู้เรียน 3) สิ่งอำานวยความสะดวก  
4) บรกิารสนับสนุนดา้นเทคนิค และ 5) การพฒันา
จิตใจผู้เรียนด้วยพุทธธรรม 
 2.5 ด้านการประเมินผลและควบคุม
คุณภาพ (evaluation and quality control: EQ) 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การ
ประเมินผลการเรียน 2) การประเมินการจัดการ
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ศึกษาทางไกล และ 3) การควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทางไกล 

 แบบจำาลองการจดัการศกึษาทางไกลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับมหาวิทยาลัยในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ดังภาพประกอบ 
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 การประเมินความเหมาะสมของแบบ
จำาลองการจดัการศกึษาทางไกลทางอเิลก็ทรอนกิส์
สำาหรับมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบว่าโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
(X= 4.36) เมือ่พจิารณาองคป์ระกอบหลกัรายดา้น 
พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน 
และเมือ่พจิารณารายองค์ประกอบย่อยท้ัง 23 องค์
ประกอบ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด จำานวน 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ
ที่ 1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์
ประกอบที่ 2.2 การผลิตสื่อรายวิชา และองค์
ประกอบที่ 5.3 การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทางไกล ส่วนองค์ประกอบท่ีเหลือทุก
องค์ประกอบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล 
 1. สภาพการจัดการศึกษาทางไกลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือนั้น พบว่าส่วนใหญ่มีการจัดการ
ศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) โดยใช้
เพยีงเปน็สือ่เสรมิการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนตาม
ปกติ และอาจมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
แบบเตม็รูปบา้งในบางรายวชิา แตย่งัไมม่หีลกัสตูร
การจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ 
เต็มรูป ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของสังคม  
ภมูพินัธุ ์และคณะ (2549: 117) ที่ไดศ้กึษาแนวทาง
การพัฒนาบทเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
สำาหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย พบว่า
สภาพการเรยีนการสอนทางอิเลก็ทรอนกิสส์ำาหรบั
สถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย ในสภาพปจัจบุนั
ใช้เพียงในลักษณะของสื่อเสริมเท่านั้น 
 2. ความต้องการการจัดการศึกษาทาง
ไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยในภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื ทัง้อาจารยแ์ละนสิตินกัศกึษา
สว่นใหญม่คีวามเหน็วา่มหาวทิยาลยัควรเรง่ดำาเนนิ

การจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
ควรสรา้งความเขา้ใจแนวคดิการจดัการศกึษาแบบ 
e-learning ที่มีสองแนวคิดที่คล้ายคลึงกันแต่ไม่
เหมือนกัน นั่นคือแนวคิดที่หนึ่งเป็นแนวคิดที่จะนำา 
e-learning มาใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนปกติ โดยยังคงให้มีการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนตามปกติเป็นหลักเหมือนเดิม 
กับอีกแนวคิดหนึ่งนำา e-learning มาใช้ทดแทน
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ โดยที่
ผู้เรียนไม่ต้องเข้าเรียนในชั้นเรียน แต่อาจจัดให้
มีการเรียนการสอนเสริมในชั้นเรียนปกติได้ถ้ามี
ความจำาเปน็ หากพจิารณาอยา่งลกึซึง้จะเหน็วา่การ
พัฒนาการเรียนการสอนแบบ e-learning นั้น
อาจารย์จำาเป็นต้องใช้ความอุตสาหพยายามมาก
ขึ้นกว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (Allen 
& Seaman, 2005: 1-3) ตามแนวคิดที่หนึ่งนั้น
อาจารยแ์ละผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจะมภีาระงานเพิม่ขึน้กว่า
เดิม ทั้งยังคงต้องมีภาระการสอนในชั้นเรียนอยู่
ตามปกตเิหมอืนเดมิ สว่นแนวคดิทีส่องนัน้อาจารย์
อาจจะลดภาระการสอนในชั้นเรียนปกติ แต่จะยัง
คงเหลือไว้เฉพาะภาระการจัดการเรียนการสอน
ออนไลนเ์ทา่นัน้ ซึง่จะเหน็ไดว่้าในการจดัการเรยีน
การสอนทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น สามารถ
ชว่ยใหอ้าจารยล์ดภาระการสอนในชัน้เรยีนซึง่เปน็
ภาระทีห่นกัและใชเ้วลาคอ่นขา้งมาก ใหส้ามารถไป
ทำางานทีม่คีณุภาพในดา้นการเรยีนการสอนเพิม่ขึน้
ได ้อันเปน็เหตใุห้การจดัการเรยีนการสอนทางไกล
ทางอิเลก็ทรอนิกสม์สีว่นเอ้ือตอ่การพฒันาคณุภาพ
การเรียนการสอน 
 3. แบบจำาลองการจัดการศึกษาทางไกล
ทางอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับมหาวิทยาลัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าได้รูปแบบจำาลองที่
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร
และการสอน ด้านการสนับสนุนคณาจารย์ ด้าน
การสนับสนุนผู้เรียน และด้านการประเมินผล
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และควบคุมคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ขององค์กรและนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
หลายท่าน อาทิ สังคม ภูมิพันธุ์ และคณะ (2549: 
116-122) สุภาณี เส็งศรี (2545: 49-50) สุมาลี 
สังข์ศรี และคณะ (2546: 10-17) สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544: 4-11) 
Khan (2005: 12-18) Leem and Lim (2007: 
website) The Council of Regional Accrediting  
Commissions (2001: website) และ The  
Institute for Higher Education Policy (2000: 
14) 
 3.1 ด้านการสนับสนุนของสถาบัน  
(institutional support) มหาวทิยาลยัควรกำาหนด
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา 
ทางไกลให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน  
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถกำาหนด
ปรัชญาการจัดการศึกษาทางไกลได้หลากหลาย 
ได้แก่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา ไม่มีอุปสรรคด้านสถาน
ที่และบุคคล พร้อมทั้งยังขยายโอกาสทางการ
ศึกษาให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมทั้งยัง
พัฒนาความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพให้
สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม 
และท้องถิ่น ทั้งยังสร้างคุณภาพการศึกษาให้มี
มาตรฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มพูนวิทยฐานะ
แก่ทุกคน เป็นต้น ตั้งปณิธานการจัดการศึกษา
ทางไกลที่มุ่งพัฒนาการบริการการศึกษาทางไกล
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญ ท้ังน้ีสามารถกำาหนดวิสัยทัศน์การจัดการ
ศึกษาทางไกลได้หลากหลายเช่นกัน ได้แก่ เปิด
โอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคน 
สร้างสื่อการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์ทาง
ด้านวิชาการ และสามารถสร้างประสบการณ์ให้
แก่ผู้เรียนได้ ทั้งยังมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ การจัดการศึกษาทางไกล
เพื่อรับใช้ปวงชน รวมทั้งสร้างคนให้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

และยังสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา ตลอดจนการพัฒนา
ระบบการเรียนทางไกลที่สมบูรณ์และมีมาตรฐาน 
เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาณี เส็งศรี 
(2545: 49-50) ที่เสนอให้การกำาหนดปรัชญา 
วิสัยทัศน์ เป็นขั้นตอนสำาคัญในการพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนทางไกลในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยควรจัดทำาแผนพัฒนาเทคโนโลยีไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร กำาหนดวิธีการรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิสท์ีน่า่เชือ่ถอืและ
มีมาตรฐาน จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการสนับสนุนการศึกษาทางไกล
อย่างเพียงพอ และให้การสนับสนุนด้านเทคนิค
แก่อาจารย์และนิสิตอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ
เกณฑ์เปรียบเทียบความสำาเร็จของการจัดการ
ศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตของ The Institute 
for Higher Education Policy (2000: 14) ที่
เสนอให้บรรจุแผนงานการจัดการศึกษาทางไกล
ไว้ในแผนงบประมาณหลักของมหาวิทยาลัย รวม
ทั้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากหลายแหล่ง 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของการ
จัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กำาหนด
ขึ้นโดย The Council of Regional Accrediting  
Commissions (2001: 1-4) 
 3 . 2  ด้ า น หลั ก สู ต ร และก า รสอน  
(curriculum and instruction) สอดคล้องกับ
องค์ประกอบของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศโปรแกรม
การจัดการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กำาหนดขึ้น
โดย The Council of Regional Accrediting 
Commissions (2001: 4-7) ที่กำาหนดให้หลักสูตร
และการสอนเปน็องคป์ระกอบหลกัของแนวปฏบิตั ิ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาณี เส็งศรี (2545: 
49-50) ที่กำาหนดให้หลักสูตรเป็นองค์ประกอบ
หลักของแนวปฏิบัติการเรียนการสอนทางไกล 
 3 .3 ด้ านการสนับสนุนคณาจารย์   
(faculty support) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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Leem and Lim (2007: website) ที่ได้เสนอการ
ศึกษากลยุทธ์ในการสร้างความสามารถทางการ
แขง่ขนัใหม้หาวทิยาลยั ดว้ย e-learning โดยเสนอ
ให้มีการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนคณาจารย์และ
ผู้เรียน ในการเตรียมความพร้อม มหาวิทยาลัย
ต้องใช้ความพยายามในทุกๆ ด้านที่จะสนับสนุน
คณาจารย์ในช่วงเริ่มต้นการนำามาใช้งานและให้มี
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
 3.4 ด้านการสนับสนุนผู้เรียน (student 
support) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Leem 
and Lim (2007: website) ที่ได้เสนอการศึกษา
กลยุทธ์การสร้างความสามารถในการแข่งขันให้
มหาวิทยาลัย ด้วย e-learning โดยเสนอให้มีการ
พัฒนาระบบสนับสนุนคณาจารย์และผู้เรียน การ
ให้การสนับสนุนผู้เรียนในการจัดการศึกษาทาง
ไกลทางอเิลก็ทรอนกิสเ์ปน็สิง่ทีม่คีวามสำาคญัยิง่ทัง้
การใหบ้รกิารหอ้งสมุดรวมท้ังทรพัยากรการศึกษา 
การบริการผู้เรียน สิ่งอำานวยความสะดวก บริการ
สนับสนุนด้านเทคนิค รวมไปถึงการหาระบบและ
กลไกในการพัฒนาจิตใจผู้เรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Ehlers (2004: website) ที่ได้
อภิปรายไว้ว่ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำาหรับการจัดการ
ศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะต้องสร้างจากพื้น
ฐานความต้องการของผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
 4. การบูรณาการสหศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาการศึกษา จุดเด่นของงานวิจัยนี้คือ แบบ
จำาลองการจดัการศกึษาทางไกลทางอเิลก็ทรอนกิส์
สำาหรับมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ท่ีได้จากการวิจัย เป็นแบบจำาลองที่พัฒนาข้ึน
โดยบูรณาการศาสตร์ทางด้านการบริหารและ
พัฒนาการศึกษาเข้ากับศาสตรท์างดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
ที่เป็นทั้งนักบริหารการศึกษาและนักวิชาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบ
กับผู้วิจัยโดยพื้นฐานเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และมีความสนใจที่จะพัฒนาการศึกษาโดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร จงึไดท้ำาการ
ศึกษาด้านการบริหารและพัฒนาการศึกษา ซึ่งผล
ที่ได้จากงานวิจัยนี้ทำาให้เกิดแบบจำาลองทางด้าน
การบริหารและพัฒนาการศึกษาที่มีเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นฐานสำาคัญ 
 ในภาพรวมจะเห็นว่าแบบจำาลองการ
จัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
นำามาใช้ในการเรียนการสอนได้หลายๆ รูปแบบ 
เชน่ การจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบพทุธธรรม
กับการศึกษาทางไกล ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม สอดแทรกให้ผู้เรียนได้เรียน
รู้โดยผ่านการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทำาใหผู้เ้รยีนสนใจและเขา้ใจเนือ้หาดา้นนีย้ิง่ขึน้ ซึง่
จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนได้เป็น 
อย่างดี สอดคล้องกับพระธรรมโกศาจารย์  
(พุทธทาสภิกขุ) (2549: 14-25) ที่ได้เสนอให้
ประยุกต์เรื่องการศึกษาแบบพระพุทธเจ้า ให้รู้ค่า
ของการศึกษาเพื่อทำาคนให้เป็นมนุษย์ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.1 แบบจำาลองการจดัการศกึษาทางไกล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากงานวิจัยน้ี พัฒนาขึ้น
โดยศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศต่างๆ และอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความหลากหลายทั้งผู้บริหารการ
ศึกษา นักวิชาการด้านต่างๆ ดังนั้น ในการนำาแบบ
จำาลองน้ีไปใชง้านควรศกึษารายละเอียดแตล่ะองค์
ประกอบให้เข้าใจชัดเจนก่อนนำาไปปฏิบัติ 
 1.2 การจัดการศึกษาทางไกลทาง
อเิลก็ทรอนกิสน์ัน้เปน็สิง่ใหมท่ีจ่ะเกดิขึน้ในองคก์ร
และกระทบกับบุคคลหลายฝ่าย มหาวิทยาลัยควร
ให้ความสำาคัญกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ควรมีการวางแผนและมีผู้นำาการเปลี่ยนแปลงที่ดี
และมีประสิทธิภาพ 
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 2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวจัิยครัง้ตอ่ไป 
 2.1 ควรศกึษาวจัิยแนวทางการสรา้งความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในการจัดการ
ศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในประเด็น
ของการใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
และประเด็นด้านการส่งเสริมและควบคุมคุณภาพ

ในการจัดการศึกษา 
 2.2 ควรศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนา
จิตใจผู้ เรียนในระบบการศึกษาทางไกลทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการพฒันาการด้านคุณภาพ
ที่สำาคัญของการจัดการศึกษาทางไกล 
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สังกัดสำานักกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Work Stress and Stress Facing Techniques of the Personnel 
under the Office of Mahasarakham University Dormitory  
Affairs 

ประเสริฐ ชุ่มอภัย,1 พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์,2 ลักขณา สริวัฒน์3 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบความเครียดและวิธีเผชิญ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่มีอายุ สถานภาพการทำางาน รายได้ และประสบการณ์การ
ทำางานตา่งกนั และ 2) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความเครยีดและวิธเีผชญิความเครยีดในการปฏิบตังิาน
ของบคุลากร ประชากร ได้แก่ บุคลากรสงักัดสำานกักิจการหอพกั มหาวทิยาลัยมหาสารคาม จำานวน 118 
คน เครือ่งมอืที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่แบบประเมนิความเครยีดและวิธเีผชญิความเครยีดในการปฏบิตังิาน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ F-test (one-way 
ANOVA) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (simple correlation coefficient) 
 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 
 1. ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่า 1) บุคลากรที่มีอายุต่ำากว่า 30 ปี 30-40 
ปี และมากกว่า 40 ปี มีความเครียดในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) บุคลากรที่มีสถานภาพ
การทำางานเป็นขา้ราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั และลกูจา้งตามภารกจิ มคีวามเครยีดในการปฏบิตังิาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) บุคลากรที่มีรายได้ต่ำากว่า 6,000 บาท 6,000-12,000 บาท และมากกว่า 
12,000 บาท มีความเครียดในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 4) บุคลากรที่มีประสบการณ์การ
ทำางานต่ำากวา่ 2 ป ี2-4 ป ีและมากกวา่ 4 ป ีมคีวามเครยีดในการปฏบิตังิานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และ 
5) บุคลากรที่มีอายุ สถานภาพการทำางาน รายได้ และประสบการณ์การทำางานต่างกัน มีความเครียดใน
การปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1 M. Ed. Candidate in Educational Psychology, Faculty of Education, Mahasarakham University 
2 Assistant Professor, Faculty of Education, Mahasarakham University 
3 Associate Professor, Faculty of Education, Mahasarakham University 
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 2. วิธีเผชิญความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่า 1) วิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่ง
แก้ไขปัญหา บุคลากรที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ประสบการณ์การทำางานมากกว่า 4 ปี และรายได้มากกว่า 
12,000 บาท มีวิธีเผชิญความเครียดอยู่ในระดับมาก 2) วิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ 
บุคลากรที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ประสบการณ์การทำางานมากกว่า 4 ปี รายได้ 6,000-12,000 บาท และ 
รายได้มากกว่า 12,000 บาท มีวิธีเผชิญความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง 3) วิธีเผชิญความเครียด 
แบบไดป้ระโยชนน์อ้ยหรอืแบบหลกีหน ีบคุลากรทีม่อีายมุากกว่า 40 ป ีมวิีธเีผชญิความเครยีดอยู่ในระดบั
ปานกลาง และ 4) บุคลากรที่มีอายุ สถานภาพการทำางาน รายได้ และประสบการณ์การทำางานต่างกัน 
มีวิธีเผชิญความเครียดในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 3. ไมม่คีวามสมัพนัธร์ะหวา่งความเครยีดและวิธเีผชญิความเครยีดในการปฏิบตังิานของบคุลากร 

คำาสำาคัญ: ความเครียดในการปฏิบัติงาน, วิธีเผชิญความเครียด 

Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) examine and compare work stress and 
stress facing techniques of the personnel as classified according to age, work status,  
income, and work experience, and 2) investigate relationships between work stress and stress  
facing techniques of the personnel. The population consisted of 118 personnel under the 
Office of Mahasarakham University Dormitory Affairs. The instrument used in this research 
was an evaluation form on work stress and stress facing techniques. The collected data 
were analyzed using mean, standard deviation, and F-test (one-way ANOVA) and simple  
correlation coefficient were employed for testing hypotheses. 
 The results of the research were as follows: 
 1. For work stress of the personnel, the following were found. 1) The personnel aged 
under 30 years, 30-40 years, and over 40 years had work stress as a whole at a high level. 
2) The personnel with work status as government officials, university employees, and mission 
employees had work stress as a whole at a high level. 3) The personnel with incomes less than 
6,000 baht, 6,000-12,000 baht, and over 12,000 baht had work stress as a whole at a high 
level. 4) The personnel with less than 2 years, 2-4 years, and over 4 years of work experience 
had work stress as a whole at a high level. 5) The personnel with differences in age, work 
status, income, and work experience did not have different work stress as a whole.
 2. For work stress facing techniques of the personnel, the following were found.  
1) For work stress facing techniques on problem focused coping strategies; the personnel aged 
over 40 years, over 4 years of work experience, and incomes over 12,000 baht had work stress 
facing techniques at a high level. 2) For work stress facing techniques on emotion focused 
coping strategies; the personnel aged over 40 years, over 4 years of work experience, incomes 
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6,000-12,000 baht, and over 12,000 baht had work stress facing techniques at a medium 
level. 3) For work stress facing techniques on less useful of avoidance coping strategies; the 
personnel aged over 40 years had work stress facing techniques at a medium level. 4) The 
personnel with differences in age, work status, income, and work experience did not have 
different work stress facing techniques as a whole. 
 3. There were no statistical relationships between work stress and work stress facing 
techniques of the personnel. 

Keywords: work stress, stress facing techniques 

บทนำา 
 ความเครียดเป็นปัญหาสุขภาพจิตอย่าง
หนึ่ง เป็นสภาวะที่ร่างกายและจิตใจมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อสิ่งคุกคามที่มาจากภายในและ
ภายนอกร่างกาย เป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
ภายในร่างกายเกี่ยวกับโครงสร้างและปฏิกิริยา
เคมี ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ ด้านความคิด และด้านพฤติกรรม เพื่อ
ต่อต้านการคุกคามนั้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นนี้ทำาให้ร่างกายและจิตใจขาดสมดุล (กรม
สุขภาพจิต, 2546: 20) ความเครียดเกิดข้ึนได้
กับทุกคนโดยที่บางครั้งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
เป็นสภาวะที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์หรือความ
กดดันอย่างใดอย่างหนึ่งอันไม่พึงประสงค์ ซึ่ง
สถานการณ์หรือความกดดันนี้มากมายเกินกว่า
กำาลังความสามารถในเวลาปกติจะแก้ไขหรือ
ขจัดให้หมดไปหรือบรรเทาได้ เมื่อร่างกายเกิด
ความเครียดจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองที่เรียก
ว่าการเผชิญความเครียด ซึ่งประกอบไปด้วยการ
เผชิญความเครียดด้านสรีรวิทยาและการตอบ
สนองด้านจิตใจ โดยจะมีการเพิ่มของฮอร์โมน 
และสารเคมบีางอยา่งซึง่ในระยะสัน้คอืการเตรยีม 
พร้อมเพื่อการต่อสู้หรือการหนีจากภัยอันตราย 
เป็นการรักษาตัวเพื่อความอยู่รอด หากเผชิญ

ความเครียดที่รุนแรงหรือยาวนานเกินไปก็กลาย
เป็นโทษต่อร่างกาย ส่วนปฏิกิริยาตอบสนองด้าน
จิตใจจะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับปฏิกิริยาทางกาย ใน
ระยะสั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ 
เช่น วิตกกังวล ตื่นกลัว คับข้องใจ เป็นต้น หาก
เผชิญความเครียดนานๆ จะมีการปรับตัวให้เข้าสู่
สภาวะปกติ มิฉะนั้นก็จะกลายเป็นความเจ็บป่วย
ได้ (เกษม ตันติผลาชีวะ, 2544: 3) ความเครียด
เป็นปัจจัยสำาคัญอย่างยิ่งในการลดประสิทธิภาพ
การทำางาน มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของ
คน เปน็สาเหตทุำาใหเ้กดิการแปรปรวนทางอารมณ ์
ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย ที่เห็นได้ชัด คือ ปวด
ศีรษะ ท้องผูก ท้องเสีย เป็นโรคกระเพาะอาหาร 
มีความกระวนกระวายใจ วิตกกังวล หงุดหงิด  
ไม่เป็นมิตร เศร้าหรือรู้สึกไม่มั่นคง (อัมพร  
โอตระกูล, 2526, อ้างถึงใน นีลนารา จินาพร, 
2540: 22) วิธีการปรับตัวในการปฏิบัติงานเพื่อ
ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงตนเองและเพิม่ประสทิธภิาพ
การทำางาน เช่น เปลี่ยนอุปนิสัย มีความพยายาม
ให้มากขึ้นเพื่อเอาชนะอุปสรรค หลีกเล่ียงสภาพ
การณท์ีเ่ปน็อปุสรรคเพือ่ใหร้ะยะเวลาชว่ยบรรเทา
ความตึงเครียดให้ลดลง เปลี่ยนเป้าหมายที่
ต้องการใหม่เพื่อทำาให้เกิดความเป็นไปได้ในการ
สร้างความสำาเร็จ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ
การทำางานเพื่อสร้างคุณภาพงาน และลดความ
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ตึงเครียดที่สืบเนื่องจากการทำางาน ซึ่งเป็นการ
ปรับตัวที่เกิดขึ้นเองโดยท่ีบุคคลไม่รู้ตัวว่ากำาลัง
ลดความทุกข์ใจ เป็นกลไกป้องกันทางจิต (กิติกร  
มีทรัพย์, 2541: 260) 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนิสิตที่พัก
อาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยเป็นจำานวน
มาก หอพักของมหาวิทยาลัยอยู่ในความรับผิด
ชอบของสำานักกิจการหอพักซึ่งเป็นหน่วยงาน
เสริมการศึกษา มีหน้าท่ีดูแลท่ีพักอาศัยให้แก่
นิสิต โดยมุ่งเน้นให้การบริการ จัดสวัสดิการที่
เหมาะสม พัฒนานิสิตให้เกิดความเจริญงอกงาม 
จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการใช้
ชีวิตร่วมกัน รู้จักการพึ่งพา การแบ่งปันให้กันและ
กัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิตให้คิดเป็น ทำา
เป็น ปรับตนเองให้ดำารงอยู่ได้ในสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ตลอดจนสามารถดำาเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง 
ซึ่งการปฏิบัติงานในการจัดสภาพแวดล้อมและ
ให้บริการดังกล่าวนั้นทำาให้บุคลากรสังกัดสำานัก
กิจการหอพักต้องมีความมุ่งมั่น มีความรักและ
ภูมิใจในหน้าที่จึงจะทำาให้งานมีประสิทธิภาพ แต่
ถ้าบุคลากรมีความวิตกกังวล หงุดหงิด เศร้าหรือ
รูส้กึไมม่ัน่คงในการปฏบิตังิาน เกิดความเครยีดใน
การปฏิบัติงาน จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและ
ประสทิธภิาพการทำางาน นอกจากนีห้ากบคุลากรมี
วธิเีผชญิความเครียด เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืนและ
เขา้ใจชวีติ จะทำาใหม้สีขุภาพจติดแีมว้า่เมือ่ประสบ
ปัญหาต่างๆ ก็สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง
และผู้อื่น แต่ถ้าบุคลากรปรับตัวไม่ได้ มีภาวะ
ความเครียดเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ยอมให้
ปัญหาตา่งๆ ทับถมตนเองจนไม่สามารถแก้ปญัหา
ได้ กลายเป็นคนท่ีไม่มีความสุขและระบายความ
ทุกข์นั้นให้คนรอบด้านจนถูกมองว่าเป็นบุคคล
ที่มีความเครียดตลอดเวลาและมีความผิดปกติ
ทางจิตใจ ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรสังกัดสำานัก
กิจการหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงสนใจ

ศึกษาความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของ
บุคลากรว่ามีความเครียดระดับใดและมีวิธีเผชิญ
ความเครยีดแตกตา่งกนัอยา่งไร ผลการวิจัยจะเปน็
ขอ้สนเทศสำาหรบับคุลากร ผูบ้รหิารและหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงสภาวะความเครียดและ
วิธีเผชิญความเครียดของบุคลากร เป็นแนวทาง
พัฒนาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
ช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งส่งผลให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบความเครยีด
และวิธีเผชิญความเครียดในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ที่มีอายุ สถานภาพการทำางาน รายได้ 
และประสบการณ์การทำางานต่างกัน 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเครยีดและวธิเีผชญิความเครยีดในการปฏบิตัิ
งานของบุคลากร 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. บคุลากรทีม่อีาย ุสถานภาพการทำางาน 
รายได้ และประสบการณ์การทำางานต่างกัน มี
ความเครยีดและวธิเีผชญิความเครยีดในการปฏบิตัิ
งานแตกต่างกัน 
 2. ความเครยีดและวิธเีผชญิความเครยีด
ในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กัน 

วิธีการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
บุคลากรสังกัดสำานักกิจการหอพัก มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จำานวน 118 คน กลุม่ตวัอยา่งในการ
วิจัยใช้ประชากรทั้งหมด 
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 ตัวแปร 
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ 
 1.1 อายุ จำาแนกเป็น ต่ำากวา่ 30 ปี 30-40 
ปี และมากกว่า 40 ปี
 1.2 สถานภาพการทำางาน จำาแนกเป็น 
ขา้ราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั และลกูจ้างตาม
ภารกิจ 
 1.3 รายได้ จำาแนกเป็น ต่ำากว่า 6,000 
บาท 6,000-12,000 บาท และมากกว่า 12,000 
บาท 
 1.4 ประสบการณก์ารทำางาน จำาแนกเป็น 
ต่ำากว่า 2 ปี 2-4 ปี และมากกว่า 4 ปี 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 
 2.1 ความเครียด 
 2.2 การเผชิญความเครียด 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบประเมินความเครียดและวิธีเผชิญ
ความเครียดในการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ 
สถานภาพการทำางาน รายได้ และประสบการณ์
การทำางาน มีลักษณะเป็นแบบสำารวจรายการ 
(checklist) 
 ตอนท่ี 2 ความเครียดในการปฏิบัติงาน 
จำานวน 30 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 
.30 ถงึ .83 และคา่ความเชือ่ม่ันทัง้ฉบบัเทา่กับ .79 
 ตอนที่ 3 วิธีเผชิญความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน จำานวน 30 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ 5 ระดบั มีคา่อำานาจจำาแนกตัง้แต ่.32 
ถึง .80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .72 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลโดยการหา
ค่าความถี่และร้อยละ 

 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความเครียด
และวิธีเผชิญความเครียดในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร จำาแนกตามอายุ สถานภาพการทำางาน 
รายได้ และประสบการณ์การทำางาน โดยการ
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ F-test (one- way ANOVA) 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (simple 
correlation coefficient) 

ผลการวิจัย 
 1. ความเครียดในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสังกัดสำานักกิจการหอพัก มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบดังนี้ 
  1.1 บคุลากรทีม่อีายตุ่ำากว่า 30 ป ี30-40 
ปี และมากกว่า 40 ปี มีความเครียดในการปฏิบัติ
งานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  1.2 บุคลากรที่มีสถานภาพการทำางานที่
เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง
ตามภารกิจ มีความเครียดในการปฏิบัติงานโดย
รวมอยู่ในระดับมาก 
  1.3 บุคลากรที่มีรายได้ต่ำากว่า 6,000 
บาท 6,000-12,000 บาท และมากกว่า 12,000 
บาท มีความเครียดในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่
ในระดับมาก 
  1.4 บคุลากรทีม่ปีระสบการณก์ารทำางาน
ต่ำากว่า 2 ป ี2-4 ป ีและมากกว่า 4 ป ีมคีวามเครยีด
ในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  1.5 บุคลากรที่มีอายุ สถานภาพการ
ทำางาน รายได้ และประสบการณ์การทำางานต่าง
กนั มคีวามเครยีดในการปฏิบตังิานโดยรวมไมแ่ตก
ต่างกัน 
 2. วิธีเผชิญความเครียดในการปฏิบัติ
งานของบุคลากรสังกัดสำา นักกิจการหอพัก 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบดังนี้ 
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  2.1 วิธี เผชิญความเครียดแบบมุ่ง
แก้ไขปัญหา บุคลากรที่มีอายุมากกว่า 40 ปี 
ประสบการณ์การทำางานมากกว่า 4 ปี และรายได้
มากกว่า 12,000 บาท มีวิธีเผชิญความเครียดอยู่
ในระดับมาก 
  2.2 วิธี เผชิญความเครียดแบบมุ่ง
แก้ไขอารมณ์ บุคลากรที่มีอายุมากกว่า 40 ปี 
ประสบการณ์การทำางานมากกว่า 4 ปี รายได้ 
6,000-12,000 บาท และรายได้มากกว่า 12,000 
บาท มีวิธีเผชิญความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง 
  2.3 วิธี เผชิญความเครียดแบบได้
ประโยชน์น้อยหรือแบบหลีกหนี บุคลากรที่มีอายุ
มากกว่า 40 ปี มีวิธีเผชิญความเครียดอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
  2.4 บุคลากรที่มีอายุ สถานภาพการ
ทำางาน รายได้ และประสบการณ์การทำางานต่าง
กัน มีวิธีเผชิญความเครียดในการปฏิบัติงานโดย
รวมไม่แตกต่างกัน 
 3. ไมม่คีวามสมัพนัธร์ะหวา่งความเครยีด
และวิธีเผชิญความเครียดในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

อภิปรายผล 
 1. ความเครียดในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสังกัดสำานักกิจการหอพัก มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบว่า ทุกก ลุ่มอายุ ทุกก ลุ่ม
สถานภาพการทำางาน ทุกกลุ่มรายได้ และทุก
กลุ่มประสบการณ์การทำางาน มีความเครียดใน
การปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการ
วิจัยพบเช่นนี้อาจเนื่องจาก สำานักงานกิจการ
หอพักมีการปรับโครงสร้างใหม่ให้มีความคล่อง
ตัวและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารและปรับเปลี่ยนหน้าที่
บุคลากร มีการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นผลให้ร่างกายเสีย
สมดลุจงึเกดิความเหน่ือยลา้ มกีารพกัผอ่นไมเ่พยีง
พอ เกิดความรู้สึกโกรธ เศร้า วิตกกังวลต่างๆ ส่ง 
ผลให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน (กิติกร  
มทีรพัย,์ 2541: 12) ผลการวิจยัครัง้น้ีไมส่อดคลอ้ง
กับการวิจัยของสุบรรณ เปศรี (2544: 100-102) 
ที่ได้ศึกษาความเครียดของบุคลากรสาธารณสุข
ในสถานบริการสาธารณสุข สังกัดสำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พบว่าผู้มีรายได้
ต่ำามีความเครียดมากกว่าผู้ที่มีรายได้สูง ผู้ที่มีอายุ 
20-29 ป ีมคีวามเครยีดมากกวา่ผูท้ีม่อีาย ุ30-39 ป ี
และผูท้ีม่ปีระสบการณก์ารทำางานต่ำากว่า 5 ป ีและ 
5-10 ปี มีความเครียดมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์
การทำางาน 16 ปี ขึ้นไป 
 บคุลากรสงักดัสำานกักจิการหอพกั ทีม่อีาย ุ
สถานภาพการทำางาน รายได้ และประสบการณ์
ทำางานตา่งกนั มคีวามเครยีดในการปฏิบตังิานโดย
รวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของ
การวิจัยข้อ 1 ผลการวิจัยพบเช่นนี้อาจเนื่องจาก
บุคลากรแม้มีอายุ สถานภาพการทำางาน รายได้ 
และประสบการณ์ทำางานแตกต่างกัน แต่ในการ
ปฏิบัติงานอาจมีการล่าช้า ผิดพลาดคล้ายๆ กัน มี
การปรับเปลี่ยนงานบ่อยครั้งเหมือนกัน จึงทำาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
ด้านความคิด และด้านพฤติกรรมไม่แตกต่าง
กัน (กรมสุขภาพจิต, 2546: 20, อ้างอิงมาจาก 
Selye, 1986: 97-99) ส่งผลให้มีความเครียดใน
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอนงค์ วังมะนาว (2544: 98-99) ที่
ไดศ้กึษาความเครยีดจากการทำางานกบัพฤตกิรรม
เผชิญความเครียดของเจ้าพนักงานเรือนจำาในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าเจ้าพนักงานที่มีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติต่างกัน มีความเครียดจากการทำางาน
ไม่แตกต่างกัน 



Journal of Education, Mahasarakham University 101 Volume 5 Number 1 January-March 2011

 2. วิธีเผชิญความเครียดในการปฏิบัติ
งานของบุคลากรสังกัดสำานักกิจการหอพัก 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่าวิธี เผชิญ
ความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา บุคลากรที่มีอายุ
มากกว่า 40 ปี ประสบการณ์การทำางานมากกว่า 
4 ปี และรายได้มากกว่า 12,000 บาท มีวิธีเผชิญ
ความเครยีดอยู่ในระดบัมาก วธิเีผชญิความเครยีด
แบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ บุคลากรที่มีอายุมากกว่า 40 
ปี ประสบการณ์การทำางานมากกว่า 4 ปี รายได้ 
6,000-12,000 บาท และรายได้มากกว่า 12,000 
บาท มีวิธีเผชิญความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง  
และวิธีเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อย 
หรือแบบหลีกหนี บุคลากรที่มีอายุมากกว่า 40 ปี 
มีวิธีเผชิญความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง ผล
การวิจัยพบเช่นนี้เนื่องจากในขณะปฏิบัติงาน เมื่อ
บุคลากรเกิดภาวะความเครียดขึ้น จะพยายามใช้
กระบวนการแก้ปัญหา ตัดสินใจเลือกวิธีจัดการ
กับสถานการณ์โดยยอมรับสถานการณ์ ควบคุม
สถานการณ์บางส่วนเท่าที่สามารถจะทำาได้ ค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา นำาประสบการณ์เดิมมาช่วย
แกป้ญัหา และหาคนอืน่มาชว่ยแกป้ญัหา (พรีะฉตัร 
สาขา, 2547: 26, อ้างอิงมาจาก Jalowic et al., 
1982: 137-161) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พีระฉัตร สาขา (2547: 81) ได้ศึกษาความเครียด
ในการปฏิบัติงานและกลวิธีเผชิญความเครียด 
ของข้าราชการตำารวจในสถานีตำารวจภูธรจังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่าข้าราชการตำารวจมีกลวิธีเผชิญ
ความเครียดโดยรวมแบบมุ่งแก้ไขปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 บคุลากรสงักัดสำานกักิจการหอพัก ท่ีมีอาย ุ
สถานภาพการทำางาน รายได้ และประสบการณ์
ทำางานต่างกัน มีวิธีเผชิญความเครียดในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยข้อ 1 ผลการวิจัยพบเช่นนี้
เนื่องจากบุคลากรแม้มีอายุ สถานภาพการทำางาน 

รายได้ และประสบการณ์ทำางานที่แตกต่างกัน 
แต่มีการปรับตัวคล้ายๆ กันเพื่อให้สามารถปฏิบัติ
งานตามภารกิจได้ เช่น มีความพยายามเพิ่มขึ้น  
หลีกเลี่ยงสภาพการณ์ที่เป็นอุปสรรค เปลี่ยน 
เปา้หมายทีต่อ้งการใหม ่ปรบัปรงุระบบการทำางาน 
และสำานักงานกิจการหอพักได้จัดฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมกีฬา
และสันทนาการสำาหรับบุคลากร ทำาให้มีความ
สมัครสมานสามัคคีและมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน (กรมสุขภาพจิต, 2546: 21, อ้างอิงมา
จาก Selye, 1986: 97-99) ส่งผลให้บุคลากรมีวิธี
เผชญิความเครยีดในการปฏิบตังิานไมแ่ตกตา่งกนั 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พีระฉัตร สาขา (2547: 
81) ที่พบว่าข้าราชการตำารวจที่มีช้ันยศแตกต่าง
กันมีกลวิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา  
แบบมุง่แกไ้ขอารมณ ์และแบบหลกีหนี ไมแ่ตกตา่ง 
กัน 
 3. ไมม่คีวามสมัพนัธร์ะหว่างความเครยีด
และวิธีเผชิญความเครียดในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัยข้อ 2 เน่ืองจากบุคลากรมีวิธีเผชิญ
ความเครียดโดยการรู้จักสภาพของตนเอง ลด
การตอบโต้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติ 
ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ปรับเปลี่ยน
บุคลิกภาพ เปลี่ยนนิสัยในการทำางาน กำาจัดหรือ
ลดในสิ่งที่ทำาให้เครียด เลือกรับประทานอาหารที่
ดี นอนให้พอ พักผ่อน ร่วมกิจกรรมสันทนาการ 
ฝกึผอ่นคลาย สรา้งความสมบรูณแ์กร่า่งกาย ออก
กำาลงักาย ฝกึสมาธ ิบรหิารเวลาให้เหมาะสม สรา้ง
การสนับสนุนทางสังคม สนใจเรื่องอ่ืนที่ไม่เกี่ยว
กับงาน (พีระฉัตร สาขา, 2547: 26-27, อ้างอิง
มาจาก Hellrigel, 1989: 492-493) ส่งผลให้ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและวิธีเผชิญ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย 
ไปใช้ 
  ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรสังกัดสำานัก
กิจการหอพัก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
ความเครียดในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ดังนั้นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรประเมิน
ความเครียดจากการปฏิบัติงานโดยวัดความถี่ของ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดที่ได้รับจากสภาพ
แวดล้อมในการปฏิบัติงานเพื่อดำาเนินการแก้ไข
ต่อไป และควรมีการเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับ
สุขภาพจิตให้กับบุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจ 

ซึ่งเป็นการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี 
นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยมหาสารคามควรมีหน่วย
งานให้คำาปรึกษาปัญหาต่างๆ ของบุคลากร เช่น 
ปัญหาส่วนตัวและครอบครัว ปัญหาความสัมพันธ์
กับบุคคลอื่น ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เพื่อ
ใหบ้คุลากรมทีางออกในการแกไ้ขปญัหาตา่งๆ อนั
จะส่งผลต่อสุขภาพจิต 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรวจิยัลกัษณะวธิเีผชญิความเครยีด
ที่ได้ผลดีสำาหรับบุคลากรเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต 
  2.2 ควรวิจัยเปรียบเทียบปัญหาที่ทำาให้
เกิดความเครียดของบุคลากรสังกัดสำานักกิจการ
หอพักมหาวิทยาลัยต่างๆ 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ระหว่างการเรยีนตามแนวคดิ Backward Design กับการเรยีนแบบปกต ิ
Comparisons of Learning Achievement, Analytical Thinking  
Skil ls and Attitudes toward Science Learning of  
Prathomsueksa 6 Students Who Learned Using Backward  
Design Learning Activities and Conventional Learning  
Activities 

อดุลย์ ไพรสณฑ์,1 ประสาท เนืองเฉลิม,2 สุมาลี ชูกำาแพง3 
Adul Paison,1 Prasart Nuangchalerm,2 Sumalee Chookhampaeng3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสาร
และสมบัติของสาร ตามแนวคิด Backward Design และการเรียนรู้แบบปกติ ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบ และ 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่างการจัด
กจิกรรมการเรยีนรู ้2 รปูแบบ กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก ่นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 โรงเรยีน
บ้านค้อ อำาเภอโพนสวรรค์ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 จำานวน 46 คน 2 ห้องเรียน ซึ่ง
ได้มาโดยวิธีสุ่มกลุ่ม (cluster random sampling) และสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับสลาก (simple random 
sampling) เป็นกลุ่มทดลอง จำานวน 23 คน เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward 
Design และกลุ่มควบคุม จำานวน 23 คน เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design และการเรียนรู้
แบบปกติ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดเจตคติต่อการ
เรียนวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และ
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ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t-test (independent samples) 
 ผลการวิจัยพบ ดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design และการเรียนรู้
แบบปกติ เท่ากับ 86.67/85.98 และ 84.70/83.70 ตามลำาดับ 
 2. ดชันปีระสทิธิผลของการจัดกิจกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ Backward Design และการเรยีน
รู้แบบปกติ เท่ากับ 0.6965 และ 0.6479 ตามลำาดับ 
 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน 

คำาสำาคัญ: การเรยีนตามแนวคิด Backward Design, ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน, ทกัษะการคดิวิเคราะห,์ 
  เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 

Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to develop learning organization in the learning  
science on substance and the properties by Backward Design and conventional learning  
activities with a required efficiency of 80/80, 2) to find out effectiveness indices of both 
models, and 3) to compare learning achievement, analytical thinking skills, and attitudes 
toward science learning between the students who learned through both models. The sample 
consisted of 46 Prathomsueksa 6 students in two classrooms in Ban Kho School, Amphoe 
Phon Sawan, under the Office of Nakhon Phanom Educational Area Zone 2, obtained by 
cluster random sampling. Simple random sampling was used for dividing into experimental 
group of 23 students who learned through Backward Design, and control group of 23 students 
who learned through conventional learning activities. Research instruments consisted of the  
Backward Design and conventional learning activities plans, an achievement test, an  
analytical thinking test, and a scale on attitudes towards science learning. The data were 
analyzed by mean, standard deviation, percentage, and t-test (independent samples). 
 The results of the study were as follows: 
 1. The learning science by Backward Design and convention learning activities had 
efficiencies of 86.67/85.98 and 84.70/83.70 respectively. 
 2. The effectiveness of both learning activities were 0.6965 and 0.6479 respectively. 
 3. The students who learned science by Backward Design had higher analytical  
thinking skills and attitudes toward science learning than those who learned by the  
conventional learning activities at the .01 level of significance, but their learning  
achievement were not different. 
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Keywords: Backward Design learning activity, learning achievement, analytical thinking skill,  
  attitude toward science learning 

บทนำา 
 การออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Backward Design เนน้การเรยีนรูแ้บบสรา้งความรู ้ 
ความรู้ฝั งแน่น และความเข้าใจอันงดงาม  
(enduring understanding) เป็นตัวความรู้ที่ 
ผู้ เรียนจะต้องเป็นผู้สร้างข้ึนหลังจากการทำา
กิจกรรมการเรียนรู้มาทั้งหมดแล้ว ผู้เรียนต้องคิด 
ตอ้งทำา ตอ้งอธบิายแลว้ได้ผลงาน ผลงานท่ีได้ตอ้ง
เหมาะกับการสรุปเป็นความรู้ เป็นความคิดรวบ
ยอดตดิตวัฝงัแนน่ (วมิลรตัน ์สนุทรโรจน,์ 2550: 9) 
Backward Design จึงเป็นกระบวนการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่กำาหนดเป้าหมายในการเรียน
รู้ของผู้เรียนก่อน แล้วจึงออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
และแสดงออกไดต้ามทีก่ำาหนดไว ้(ฆนัท ธาตทุอง, 
2551: 251-252) สำาหรับกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้
สอนได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนำาเสนอผลงานและ
การประเมินผลตนเอง ให้ความสนใจในความ
แตกต่างระหว่างผู้เรียน เรียนรู้ที่จะเข้าใจใน
พฤติกรรมของผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ
และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน ผู้สอนได้
จัดเรียงลำาดับเนื้อหาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียนได้
เกิดกระบวนการคิด โดยไล่เลียงจากสิ่งที่เป็นรูป
ธรรมไปสู่นามธรรม และเรียงลำาดับเนื้อหาตาม
พัฒนาการของผู้เรียนตามวัย ซึ่งทำาให้ผู้เรียนได้
พัฒนาความเข้าใจตนเองจากระดับหนึ่งไปสู่อีก
ระดับหนึ่งที่สูงขึ้น รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดเชื่อมโยง
ไปสู่ประสบการณ์ใหม่ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2550: 86) นั่นคือผู้เรียน
เกิดกระบวนการคิดและสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
นอกจากนี้การนำามาตรฐานการเรียนรู้ที่ปรากฏใน

หลกัสตูรสถานศกึษาไปออกแบบการเรยีนการสอน 
กำาหนดเปน็หนว่ยการเรยีนรูห้รอืแผนการเรยีนรูน้ัน้ 
Backward Design เป็นแนวทางที่จะช่วยให้การ
ออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลที่
อิงมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเหตุเป็นผลมากยิ่งขึ้น 
(ไตรรงค์ เจนการ, 2550: คำานำา) 
 โรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการประเมินภายนอก
รอบแรก มผีลการประเมนิดา้นผูเ้รยีนในมาตรฐาน
ที่ 4 คอื ผู้เรยีนมีความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
คดิสงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์
คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียน
มีความรู้และทักษะที่จำาเป็นตามหลักสูตร อยู่
ในระดับพอใช้ (สำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549: 5) ผลการ
ประเมินสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนการ
สอนที่ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถสนองต่อ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรเท่าที่
ควร จากการที่นักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษาของไทยและต่างประเทศยอมรับว่าการ 
ออกแบบการเรยีนรูต้ามแนวคดิ Backward Design  
สามารถสนองต่อหลักสูตรอิงมาตรฐานได้เป็น
อย่างดี ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจนำาแนวคิด Backward 
Design มาใชใ้นการวางแผนจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำาหนดไว้ใน
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด Backward Design และ
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การเรียนรู้แบบปกติ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 
 2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด 
Backward Design และการเรียนรู้แบบปกติ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการ
เรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design และการ
เรียนรู้แบบปกติ 

สมมติฐานของการวิจัย 
 นักเรียนที่ เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
เจตคตติอ่การเรียนวทิยาศาสตร ์สงูกวา่นกัเรยีนที่
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเครือข่ายค้อพัฒนา 
อำาเภอโพนสวรรค์ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครพนม เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 
จำานวน 170 คน จากโรงเรียน 7 โรง กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านค้อ ได้มาโดยวิธีสุ่ม
กลุ่ม (cluster random sampling) แล้วทำาการ
สุม่อย่างง่าย (simple random sampling) ดว้ยวธิี
จับสลากหอ้งเรียน ไดน้กัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่
6/2 จำานวน 23 คน เป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จำานวน 23 คน เป็นกลุ่ม
ควบคุม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด Backward Design 

จำานวน 15 แผน 
 2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติ จำานวน 15 แผน 
 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 40 
ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .20 ถึง 1.00 
และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .91 
 4. แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ เป็น
แบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 20 ข้อ มี
ค่าความยากรายข้อตั้งแต่ .41 ถึง .75 ค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อตั้งแต่ .22 ถึง .80 และค่าความเชื่อ
มั่นทั้งฉบับเท่ากับ .80 
 5 .  แ บ บ วั ด เ จ ต คติ ต่ อ ก า ร เ รี ย น
วิทยาศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดบั จำานวน 20 ขอ้ มคีา่อำานาจ
จำาแนกรายข้อตั้งแต่ .35 ถึง .80 และค่าความเชื่อ
มั่นทั้งฉบับเท่ากับ .88 
 การดำาเนินการวิจัย 
 1. ทดสอบกอ่นเรยีน (pretest) ทัง้ 2 กลุม่ 
ด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. ดำาเนินการสอนกลุ่มทดลองด้วย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด  
Backward Design และกลุ่มควบคุมด้วยแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ใช้เวลาในการ
สอน 5 สัปดาห์ รวม 15 ชั่วโมง 
 3. ทดสอบหลังเรียน (posttest) ทั้ง 
2 กลุ่ม เมื่อสิ้นสุดการเรียนด้วยแบบทดสอบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อน
เรียน แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ และแบบ
วัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ Backward Design 
และการเรียนรู้แบบปกติ โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 
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 2. วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward 
Design และการเรียนรู้แบบปกติ โดยการใช้สูตร
คำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ระหว่างการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward  
Design และการเรียนรู้แบบปกติ โดยใช้ t-test  
(independent samples) 

ผลการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร 
ตามแนวคิด Backward Design และการเรียนรู้
แบบปกต ิเทา่กบั 86.67/85.98 และ 84.70/83.70 
ตามลำาดับ 
 2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design และ
การเรียนรู้แบบปกติ เท่ากับ 0.6965 และ 0.6479 
ตามลำาดับ 
 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกต ิอยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01 แต่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
แตกต่างกัน 

อภิปรายผล 
 1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design และ
การเรียนรู้แบบปกติเท่ากับ 86.67/85.98 และ 
84.70/83.70 ตามลำาดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้คือ 80/80 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบ ได้ผ่านการ
ประเมนิ ตรวจสอบและปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอ
แนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะนำามาใช้จริง มีความ
เหมาะสมระหว่างปริมาณของเนื้อหา กิจกรรม
การเรียน และสื่อการเรียนการสอนที่นำามาใช้กับ
เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน นอกจากนี้
นักเรียนยังได้ทำากิจกรรมตามใบงาน การทดสอบ
ย่อยและการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และกิจกรรมการเรียนยังเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ค้นหาคำาตอบด้วยการคิดและลงมือปฏิบัติจริง
จากกิจกรรมที่กำาหนดไว้ ทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้
โดยการสร้างความรู้หลังจากการทำากิจกรรม มี 
ความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายผลงานได้  
(วิมลรตัน์ สนุทรโรจน์, 2550: 9) ประสทิธภิาพของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ 
ตัง้ไว ้นอกจากนีผ้ลการวจิยัยงัสอดคลอ้งกบัผลการ
วิจัยของ Shumway and Berrett (2004: 26-29) 
ที่ศึกษาการปรับใช้ Backward Design เพื่อการ
สอนในสภาพจริงสำาหรับนักศึกษาด้านเทคโนโลยี 
พบว่านักศึกษาที่ใช้ Backward Design สามารถ
เป็นครูที่มีการเรียนการสอนที่ดี 
 2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design และ
การเรียนรู้แบบปกติ มีค่าเท่ากับ 0.6965 และ 
0.6479 นั่นคือนักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ  
69.65 และ 64.79 ตามลำาดับ ที่เป็นเช่นน้ีอาจ
เน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองวิธี
เป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Backward Design เป็นกิจกรรมที่เริ่มจากการ
กำาหนดเป้าหมายการเรียน ออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การทดลองซึ่งมีข้อดี
คือทำาให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้ผ่าน
กระบวนการต่างๆ ได้ทำาการพิสูจน์ ทดสอบ และ
เห็นผลประจักษ์ด้วยตนเองจึงเกิดการเรียนรู้ได้
ดี มีความเข้าใจและจดจำาการเรียนรู้นั้นได้นาน  
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(ทิศนา แขมมณ,ี 2550: 336) สว่นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติเป็นกระบวนการเรียนการ
สอนเน้นการสืบเสาะหาความรู้ จึงช่วยให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาหลักและหลักการ ทฤษฎี 
ตลอดจนการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้ความรู้ (กรม
วชิาการ, 2545: 147) สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 
Reiser and Krajcik (2003: 1-17) ที่ได้ศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการสอนสาระวิทยาศาสตร์ โดยมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์
ทีม่คีวามเหมาะสมกบัหลกัสตูรของโรงเรยีนขนาด
กลางท้ังในเมือง ชานเมือง และในชนบท โดย
ใช้หลักการออกแบบการเรียนรู้แบบ Backward 
Design พบว่าเป็นกระบวนการที่ดีที่สุดในการ 
สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทำาให้นักเรียน
ทีเ่รยีนดว้ยแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูน้ีม้คีวาม
ก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกต ิอยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design ส่งผล
ต่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เนื่องจากมี
การวางแผนกำาหนดเป้าหมายในการประเมินผล
การเรียนรู้ไว้อย่างละเอียดก่อน แล้วจึงเลือกวิธี
การทีจ่ะนำามาจดักิจกรรมเพือ่พฒันาให้นกัเรยีนได้
มีพฤติกรรมตามที่กำาหนดในเป้าหมายที่ต้องการ
ประเมิน (ฆนัท ธาตุทอง, 2551: 4-5) ส่วนวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติเป็นวิธีการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยนำากิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหน็วา่เหมาะสมกบัเนือ้หาและจดุประสงคท์ีก่ำาหนด
ไวใ้นแผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้มาใหน้กัเรยีน
ได้ปฏบิตัแิลว้จึงประเมนิผลวา่นกัเรยีนมพีฤตกิรรม
ตามที่กำาหนดไว้หรือไม่ (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์,  

2550: 14-15) จึงทำาให้นักเรียนที่เรียนด้วย
แผนการจดัการเรยีนรูท้ัง้สองวิธมีทีกัษะในการคดิ
วิเคราะห์แตกต่างกัน 
 สำาหรับเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Backward Design มีเจตคติต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกตินั้น อาจเนื่องมาจากวิธี
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design 
กำาหนดขั้นตอนและวิธีการประเมินผลไว้อย่าง
ชัดเจน มีการเลือกเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม ทำาให้นักเรียนมีพฤติกรรม
เปลีย่นแปลงไปตามเปา้หมายทีก่ำาหนดไว้ จงึสง่ผล
ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ส่วนการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียน
รู้แบบปกติน้ัน ในขั้นตอนการประเมินผลอาจไม่
สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการประเมิน ทำาให้
นักเรยีนมคีวามรูส้กึที่ไมด่ตีอ่การเรยีน จงึสง่ผลให้
นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ต่ำากว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ตามแนวคิด Backward Design (ฆนัท ธาตุทอง, 
2551: 4-5) ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ Liotsios et al. (2007: 69-86) ไดศ้กึษาความ
คิดเห็นของผู้เรียนต่อการเรียนแบบ Backward 
Design ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พบว่าผู้เรียนมี
ความพอใจนวัตกรรมและกิจกรรมการเรียน และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของรัตนา คิดดี (2548: 
67-69) ที่ได้ศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4 พบว่าความเชือ่
อำานาจภายในตน ความสามารถด้านเหตุผล และ
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน มคีวามสมัพนัธ์
ในทางบวกกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward  
Design และการเรียนรู้แบบปกติ ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  
Backward Design มีองค์ประกอบส่วนใหญ่
คล้ายๆ กับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติ แต่จะมีบางส่วนท่ีแตกต่างไปบ้าง (ฆนัท 
ธาตุทอง, 2551: 142) อีกทั้งแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้งสองวิธีผ่านกระบวนการสร้างและ
พฒันาตามขัน้ตอน และมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์
ที่กำาหนด กิจกรรมที่เลือกมาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูท้ัง้สองวธิสีามารถทำาใหน้กัเรยีนเกดิการ
เรียนรู้ในเนื้อหาได้เหมือนกัน คือเน้นให้นักเรียน
เป็นผูค้น้พบคำาตอบดว้ยตนเองเหมอืนกนั จงึทำาให้
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนไม่แตกตา่งกัน 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้ 
 การนำาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิด Backward Design ไปใช้ ครูผู้สอน
ต้องศึกษาขั้นตอนวิธีการจัดกิจกรรมให้เข้าใจ 
เตรยีมสือ่ อปุกรณต์า่งๆ ใหค้รบถว้นตามทีก่ำาหนด
ไว้ในแต่ละแผน และการกำาหนดเวลาในการจัด
กิจกรรมแต่ละครั้งควรยืดหยุ่นได้ตามสภาพของ
นักเรียน จึงจะทำาให้การจัดกิจกรรมการเรียน
ประสบผลสำาเร็จ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ตามแนวคิด Backward Design ที่มีผลต่อทักษะ
การคิดด้านอื่น เช่น การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 2.2 ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ตามแนวคิด Backward Design ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นอื่นๆ หรือกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นๆ เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
เป็นต้น 
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บทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์ 
 ประกอบด้วยหัวข้อและจัดเรียงลำาดับ ดังนี้ 
 1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2. ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 3. บทคัดย่อภาษาไทย 
 4. คำาสำาคัญภาษาไทย 
 5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 6. คำาสำาคัญภาษาอังกฤษ (Keyword) 
  (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 400 คำา) 
 7. บทนำา 
 8. วัตถุประสงค์ 
 9. สมมติฐาน (ถ้ามี) 
 10. วิธีการวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร เครื่องมือ การดำาเนินการวิจัย
  หรือการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล) 
 11. ผลการวิจัย 
 12. อภิปรายผล 
 13. ข้อเสนอแนะ 
 14. เอกสารอ้างอิง 

บทความทั่วไป
 ประกอบด้วยหัวข้อและจัดเรียงลำาดับ ดังนี้ 
 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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